
Levend Stratego (groepspel)  

Dit is een groot groepspel waarbij de kinderen even lekker kunnen rennen en hun energie kwijt 

kunnen, waarbij ze in hun groepje met behulp van kaartjes het spel proberen te winnen.  

 

Doel van het spel: Strategisch het spel proberen te winnen, door ofweld de vlag ofwel de meeste 

kaartjes van een andere groep te verzamelen.    

 

Benodigdheden:  

o Levend Stratego kaartjes (de 5 groepjes) 

o 5 kleuren vlaggen (5 theedoeken)  

o Groepsbegeleiding op de post 

o Douane leiding 

 

Speluitleg:  

De kinderen spelen in hun groepje tegen de andere groepjes en proberen zoveel mogelijk kaartjes te 

verzamelen. Daarbij krijgt iedere groep zijn eigen vlag (in de corresponderende kleur). Het is de 

bedoeling dat ze deze vlag zo goed mogelijk verstoppen, waarbij tenminste 1 punt van de vlag wel 

zichtbaar blijft (hier moet de groepsleiding een beetje op letten). De vlag mag hoog, laag, diep en ver 

worden verstopt (of misschien zelfs in het zicht). Tijdens het spel gaan de groepen op zoek naar de 

vlaggen van de andere teams. Wanneer ze een vlag van een ander team hebben gevonden, dan is dit 

team af voor de huidige spelronde. Dit spel wordt gespeeld totdat er slechts 1 team over is waarvan 

de vlag niet is gevonden. Hierna worden de punten geteld (een kaartje telt voor 1 punt, ongeacht de 

hoogte van de kaart; en een vlag telt voor 50 punten). De groepsleiding mogen zelf een post in het 

bos zoeken met de kinderen (binnen het speelveld), waar de overige groepen niet in de buurt mogen 

komen (om af kijken te voorkomen).  

De groepen proberen hun eigen vlag zo goed mogelijk te verdedigen, doordat ze overige kinderen 

van andere groepen aftikken. Alle kinderen hebben individueel een kaartje bij zich in de groepskleur. 

Ze mogen altijd maar 1 kaart van de eigen groep bij zich dragen. Ze kunnen elkaar individueel 

aftikken door het wol-lintje rond de arm van de tegenstander af te trekken. Ieder kind heeft een wol-

lintje rond zijn of haar arm in de correspondeerende groepskleur. Wanneer iemand is afgetikt, moet 

de tikker zijn of haar kaartje laten zien. De gene met het hoogste nummer (of bij een speciale kaart) 

wint het ‘gevecht’ en krijgt het kaartje van zijn tegenstander. Hierna gaan beide kinderen terug naar 

hun eigen groepspost. Het kind wat heeft verloren krijgt op de post een nieuwe kaart (ofwel eigen 

keuze ofwel getrokken uit een geschudde stapel, dit mag de groepsleiding zelf bepalen) en een nieuw 

lintje om zijn of haar arm. Het kind wat heeft gewonnen levert op de post zijn gewonnen kaart in, er 

is hierbij ook de mogelijkheid om van eigen groepskaart te wisselen (aangezien de tegenstander nu 

weet welk nummer dit kind bij zich draagt, dit ligt ook bij de groepsleiding zelf). Als tijdens het 

‘gevecht’ beide tegenstanders even sterk zijn, dan wisselen de kinderen van kaartje en krijgen ze dus 

ieder het kaartje van de ander (hierna moeten ze dus beide terug naar de post). De kinderen mogen 

ten alle tijden maar met 1 kaartje van de eigen groep lopen, en mogen daarbij ook maar 1 kaartje van 

een andere groep bij zich/haar dragen. Ze mogen wel met elkaar samenwerken om de kennis over de 

rang van de tegenstander te delen, waardoor ze de andere groepen kunnen verslaan. Het spel eindigd 

wanneer er nog maar 1 groep over is waarvan de vlag niet is gevonden. Hierna worden de punten bij 

elkaar opgeteld en wordt de winnaar bekend gemaakt. Op de kaartjes staan beschreven wat de 

regels zijn en wanneer de speler wint of verliest.  

Eventueel kan er extra leiding in het spel rondlopen die dient als een extra douane. Deze leiding kan 

kinderen aftikken en kaartjes innemen. Deze leiding heeft zelf geen kaartje of een post (tenzij we 

besluiten een leiding groep te maken die actief met het spel meespeelt). Deze douane leiding kan 

worden herkend aan de King Boo kaart die is opgespeld.  



 

 

Aantal kaartjes Naam Rang Extra info 

2 Prinses Peach 10 Kan iedereen verslaan 
behalve Bowser 

4 Mario 9  

6 Luigi 8  

7 Chain Chomp 7  

8 Wiggler 6  

9 Lakitu 5  

10 Podoboo 4  

10 Yoshi 3 Kan de Bob-omb 
verslaan 

12 Toad’s 2 Kan alleen Bowser 
verslaan 

4 Bowser 1 Kan alleen Prinses 
Peach verslaan 

12 Bob-omb X Kan niet tikken, maar 
verslaat alles behalve 
Yoshi 

84 per team 


