
Wat heb  je nodig?

• Set speelkaarten van het 
Strategisch Vlaggenspel

• 2 Koningsspelenvlaggen: oranje 
& blauwe

• Eventueel een fl uitje

Strategisch 
vlaggenspel

Voorbereidingen

• Verdeel de groep in tweeën – team oranje en 
team blauw – en overhandig de bijbehorende 
vlag. 

• Spreek met de groep af wat het speelveld 
is en waar de kinderen wel en niet mogen 
komen. 

• Spreek een fl uitsignaal af voor als de kinderen 
naar het verzamelpunt moeten komen of als 
de vlag gevonden is.

• Geef beide teams 5 minuten om hun eigen 
vlag te verstoppen binnen het speelveld. 

• Spreek van tevoren af hoe de vlag verstopt 
mag worden, bijv. max 2 meter boven de 
grond en altijd zichtbaar.

• Geef alle kinderen van team oranje een 
oranje speelkaart en alle kinderen van team 
blauw een blauwe speelkaart. 

• De overige speelkaarten blijven bij de 
spelleider.

Doel van het spel

• Vind als eerste de vlag van de tegenpartij en 
bescherm met jouw team jullie eigen vlag.

Hoe speel je het?

Iedere speler krijgt een kaart. Het cijfer op 
de kaart is de rang van de speler. Je kunt de 
tegenstander tegenhouden door elkaar te tikken. 
Als een speler een andere speler tikt moeten ze 
beiden elkaars kaart laten zien. 

• De speler met het hoogste cijfer wint en krijgt 
de kaart van de speler met het lagere cijfer. 

• De speler die geen kaart meer heeft, moet 
terug naar de spelleider voor een nieuwe 
kaart. 

• Bij gelijke cijfers houden beide spelers hun 
eigen kaart en gaan ze ieder hun eigen kant 
op.

Tik spelregels

• Diegene die de bom aantikt, is zijn kaart kwijt. 
Behalve als de bom wordt getikt door de 
bokshandschoen (nr 3). De bokshandschoen 
kan de bom onschadelijk maken en ontvangt 
de kaart van de bom. 

• De bom mag zelf niet tikken, maar alleen 
getikt worden. 

• De voetbal is de hoogste in rang (nr 9). Maar 
er is één uitzondering: de honkbal (nr 1) kan 
als enige de voetbal uitschakelen.

Heb je als team de vlag gevonden, dan moet je zo 
snel mogelijk – zonder getikt te worden – de vlag 
naar de spelleider brengen. Word je met de vlag 
in je handen getikt? Dan mag de tegenstander de 
vlag opnieuw verstoppen. 

Einde van het spel

Het team dat als eerste de vlag bij de spelleider 
brengt, heeft gewonnen.

Makkelijker

• De speler met het hoogste cijfer wint.

• De bom wint altijd, maar mag zelf niet tikken.

Welk team vindt als 
eerste de vlag?

ALLE


