WELP BOSSPEL - REGLEMENT
Het Welp Bosspel is een kant-en-klaar spel gebaseerd op de gelijknamige horrorfilm van Jonas
Govaerts. Het spel is gemaakt voor alle jeugdbewegingen en groepen die graag in openlucht
spelen.
In deze tekst presenteren we de spelregels plus enkele instructies over locatie en eenvoudig
basismateriaal. Dus lees deze tekst en dan kan je beginnen spelen.
Het Welp Bosspel is zo gemaakt dat het speelbaar is voor groepen van 8 tot 60 spelers en vanaf
14 jaar. Je speelt het best ‘s nachts in een bos.

1. Spelkenmerken
•

Doelgroep: spelers vanaf 14 jaar

•

Aantal spelers: 10 tot 60

•

Locatie: een bos, bij voorkeur in het (schemer)donker

•

Duur: 30 à 60 minuten

•

Begeleiding: 1 spelleider (voor grote groepen: 1 spelleider per 20 spelers). Deze persoon

•

Rollen: Welpen, leiding, Kai. Per 12 spelers 3x leiding, 4x Kai en 5x Welp.

neemt wel deel aan het spel, maar vanuit een neutrale overzichtsrol (de Stroper).
Zorg dat er altijd meer Welpen zijn dan Kai's en meer Kai's dan leiding.

2. Materiaal
•

Uniformhemden (of hemden, vestjes)

•

donkere lakens (of dekens, doeken)

•

bivakmutsen (of sjaaltjes, maskers)

•

rugzakken

•

zaklampen (of fluitjes)

•

"verboden goederen": blikken eten, blikjes drank, zakken chips, flessen drank,...

•

een slee (of mand of kartonnen doos) voor de resterende verboden goederen.

•

Materiaalverdeling:

•

per Welp: 1 uniformhemd, 1 verboden goed

•

per Kai: 1 bivakmuts, 1 donker laken, 4 verboden goederen

•

per leiding: 1 zaklamp, 1 rugzak, 8 verboden goederen

•

Zorg voor wat extra verboden goederen voor de Stroper.
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3. Tips bij de voorbereiding
•

Maak een materiaaltafel met daarop alle verboden goederen. Verzamel je spelers rond
de tafel en doe daar je speluitleg.

•

Print voor elke speler een kaartje met daarop zijn of haar rol. Dit maakt het makkelijker
om de uitleg te doen en de groep in te delen.

•

Verken vooraf je spelterrein en baken het duidelijk af voor je spelers

•

Je speelt het spel best in een donker bos met mogelijkheden voor de spelers om zich te
verstoppen achter bomen en in struiken. Andere locaties zijn ook mogelijk, maar kies
voor een compact terrein waar spelers elkaar kunnen horen en ze zich snel kunnen
verplaatsen.

•

Je speelt het spel best in het schemerdonker of ’s nachts, omwille van de sfeer en de
spanning.

4. Spelverloop
4.1 Start
De spelleider verzamelt de groep spelers rond de materiaaltafel en begint met een korte
kadering van het spel:
“Het verhaal speelt zich af bij een groepje jonge Welpen die op kamp zijn in de Ardennen. De
leiding heeft de Welpen al vele verhalen verteld over een mysterieus wezen dat in het bos zou
wonen. Het zou samenwerken met een Stroper die overal vallen in het bos bouwt. Ze noemen
het boskind Kai. De Welpjes hebben de schrik goed te pakken en hopen Kai nooit tegen te
komen.
Het spel speelt zich af op het moment dat de leiding beslist om een schouwing te doen in de
tent van de Welpen. Er wordt gecontroleerd op verboden materialen zoals drank, snoep, eten,
chips en sigaretten. De leiding ontdekt smokkelwaar, maar merkt in de tent ook enkele
mysterieuze voetsporen op. De Welpjes merken op hun beurt dat er veel materiaal verdwenen
is. Ze rennen het bos in op zoek naar hun bezittingen…”
Elke speler krijgt een rol toegewezen (doe dit door rollenkaartjes uit te delen)
Rollen, pakken
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Er zijn drie rollen:
GROEP 1 - Welpjes - dapper, maar slap
Zij lopen per twee in het bos en zijn op zoek naar Kai om de verboden goederen terug te pakken
van hem. Welpjes kunnen een Kai te pakken nemen door hem met 2 tegelijk aan te raken. Als
dat gebeurt, moet Kai aan elke Welp 1 voorwerp geven. Heeft Kai maar 1 voorwerp, dan krijgt
maar 1 Welp dat voorwerp, heeft hij er geen meer, dan krijgt niemand iets. Kai loopt daarna weg
van de Welpjes.
GROEP 2 - Leiding - stoer maar een tikje lomp
Zij lopen alleen rond in het bos, zwaaiend met een zaklamp en luid roepend. Als ze een Welpje
zien, kunnen aanduiden met hun zaklamp en de naam van het Welpje kunnen roepen, moet het
Welpje 1 van zijn verboden goederen afgeven (tenzij hij er geen meer heeft).
GROEP 3 - Kai - sluw en schichtig
Zij sluipen alleen rond in het bos en hebben het op de leiding gemunt. Als ze een leider kunnen
aanraken met een doek (door het te gooien, als val ergens te leggen,...), mogen ze 2 verboden
goederen nemen van hem.

4.2 Speldoel
Het doel van het spel is om individueel zo veel mogelijk verboden goederen gewonnen te
hebben. Het gaat om netto-winst, dus er wordt vergeleken met hoeveel goederen je in het
begin van het spel had.
4.3 Begin van het spel
Het spel start van zodra de volledige speluitleg voor alle spelers duidelijk is. De Kai’s mogen
eerst vertrekken, 30 seconden daarna vertrekt de leiding, 30 seconden daarna beginnen de
Welpjes.
4.4 Stroper
Als spelleider heb je zelf ook een actieve rol in het spel: die van Stroper. De Stroper is een
neutrale rol: hij kan niet winnen, maar kan het spel wel beïnvloeden. Hij sjokt rond in het bos
met een extra voorraad verboden goederen. Wie durft, mag proberen goederen te stelen van de
Stroper, maar de Stroper kan alle materialen in beslag nemen als hij je te pakken krijgt.
De Stroper kan iedereen pakken en komt vooral op geluiden af. Wil je als speler je kans
verkleinen om de Stroper tegen te komen, zorg dan dat je stil blijft, in alle omstandigheden.
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4.5 Einde van het spel
Het spel eindigt wanneer de Stroper een vooraf afgesproken signaal geeft (dat kan met een
fluitje, of megafoon). Alle spelers moeten binnen de minuut de plek bereiken waar de Stroper
het signaal geeft (die plek is op voorhand niet bekend voor de spelers). Alleen wie er binnen de
minuut geraakt met zijn verzamelde verboden goederen, maakt kans om te winnen.

5. Tips bij de inkleding en het spelverloop
•

Sfeer, Strategie & Spanning: Het spel is zo opgebouwd dat spanning, sluipen, schrik en
strategie de belangrijkste ingrediënten zijn. Dit spel kan zowel door de fysiek minst
sterke speler gewonnen worden als door het luide alfa mannetje van de groep. Belangrijk
hierbij is de focus te houden op de stilte, het goed verstoppen en plannetjes smeden.

•

Materiaal: Kies voor échte zakken chips, grote blikken eten, volle flessen drank en sloffen
sigaretten. (Een pakje lege filters kan ook). Belangrijk aan het materiaal is dat het een
groot en lomp gewicht moet zijn. Knullig in het bos rondlopen en tegelijkertijd de
verschillende objecten in je handen dragen zorgt voor een fysieke handicap die de sfeer
van het spel ten goede komt. Objecten die lawaai maken tijdens het dragen zoals zakken
chips zorgen ook voor een strategische meerwaarde.

•

Objecten verstoppen: Sommige spelers zullen objecten weggooien of verstoppen als ze
gepakt worden. Op zich is dat niet erg want ze weten niet wanneer en waar het spel zal
eindigen. Zodra het eindsignaal luidt hebben ze nog maar beperkte tijd om tot het
verzamelpunt te lopen. Er zal geen tijd meer zijn om eerst nog terug te lopen naar de
plek waar je objecten verstopt hebt.

•

De Stroper: Dit personage kan overal ingrijpen waar nodig, eventueel spelers een extra
object geven als ze er geen meer hebben maar vooral objecten afpakken van spelers die
te luidruchtig zijn en zo de sfeer van het spel verbreken. De Stroper kiest voor het
eindsignaal best een plek waar momenteel niemand is, zodat iedereen moet lopen naar
het verzamelpunt. Schijn voldoende met een zaklamp in het rond om het eindpunt
zichtbaar te maken.

•

Inleving: Let op de elementen die zorgen voor een maximale inleving. Een rol heeft
eigenschappen en het is leuk als je deze rol goed speelt. Vertel het verhaal van de
Welpen die op kamp gaan met de nodige spanning. Doe je speluitleg rond de tafel met
alle objecten, schaars verlicht. Laat de Welpjes (zonder licht) alleen het bos in gaan bij het
begin van het spel. Kruip als Stroper ook echt in die rol (doe een grauwe overall aan, sjok
kreunend en hijgend door het bos,...).
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6. Veiligheid
Probeer goed in te schatten in welke mate het nodig is om met je spelers afspraken te maken
over veiligheid. Heb je een nogal ruwe en uitgelaten groep? Maak dan duidelijke afspraken over
fysiek geweld en elkaar pijn doen. Speel je op een zeer groot terrein? Baken het spelgebied dan
duidelijk af en zorg dat alle spelers weten waar het spel zich zal afspelen. Is je terrein
toegankelijk voor andere mensen of groepen?

Baken het ook dan goed af en zorg dat je

bereikbaar blijft als spelleider mochten er zich problemen voordoen.
Belangrijk!
Dit spel werd ontwikkeld door Vliegwerk in opdracht van Potemkino. Het spel wordt gespeeld
op eigen verantwoordelijkheid en risico. Noch Potemkino, noch Vliegwerk zijn aansprakelijk voor
de gevolgen van het spelen van het Welp Bosspel.
Dus wees voorzichtig en vooral, wees paraat.

Heb je het spel gespeeld? Aarzel niet om jouw ervaring te delen op onze Facebook pagina.
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