
 
 

SPELIDEE: LEVEND STRATEGO 

 

 

SCHETSEN IN DEZE UITGAVE  

1. Een kroonprins die op de Heere vertrouwt 
2. Een kroonprins die zijn plaats afstaat 
3. Een kroonprins die zijn vriend redt  
4. Een kroonprins die sterft in het harnas  

 

OMSCHRIJVING 

Verschillende keren komen we Jonathan tegen als soldaat. Hij was een slim strateeg. Speel met 

elkaar levend Stratego.  

 

BENODIGDHEDEN 

• 40 kaartjes in twee verschillende kleuren (20 van de ene kleur en 20 van de andere kleur). 
Pas de hoeveelheid kaartjes evt. aan aan de grootte van de groep. Let wel op dat de 
verhoudingen tussen de rangen wel blijven kloppen. 

• Iets dat kan dienen als een vlag (wees hierin creatief: het kan ook een zak chips zijn). 

• Een (schemerig) bos. 
 

VOORBEREIDING 

• Lees de spelregels door van het Stratego spel. 

• Zet op elke kaartje een rang en nummer de kaartjes op volgorde van belangrijkheid 
(maarschalk nr. 1, sergeant 4 etc.) 

• De groep wordt verdeeld in twee partijen. Elke groep heeft een plaats waar ze veilig is en 
waar een groepsleider is. 

• De groepsleider geeft aan waar de grenzen van het spelterrein ligt en geeft aan welke partij 
aan welke kant speelt. 
 

UITVOERING 

• De groepen verstoppen hun vlag op hun eigen speelhelft. 

• Het is de bedoeling om dat vlag van de tegenpartij te veroveren, die ergens verstopt is. 

• Komen twee spelers elkaar tegen en tikken zij elkaar dat moeten ze elkaar het briefje laten 
zien. De lagere rang moet z’n briefje inleveren bij de hogere rang en een nieuw briefje halen 
bij de spelleider. Bij de bom is iedereen af, behalve de mineur. De spion kan de maarschalk 
overmeesteren, maar is aan alle anderen z’n briefje kwijt. 

• De groep die de vlag gevonden heeft is winnaar. 
 

TIPS 

• Dit spel komt het meeste tot zijn recht in een schemerig bos. De spelers kunnen elkaar dan 
makkelijker besluipen. 

• Dit spel leent zich heel goed voor een openings- of sluitingsavond van het seizoen. 

 

  


