
speelveld

Twee teams en speelveld
Het spel is geschikt voor grotere groepen. De groep 

wordt in twee teams verdeeld: Team A en team B. Ieder 

team heeft een eigen spelleider. Het spelgebied is het 

bosachtige terrein aan de rechterkant van recreatiemeer 

’t Wed (gearceerd gebied). Daar kun je je goed ver

stoppen maar het is er toch zo open dat je ook goed 

kunt rennen. De grenzen van het terrein spreek je van 

tevoren met elkaar af.

Spelverloop 
Er zijn 10 soorten kaartjes met verschillende rangen 

(dieren). Aan de linkerkant van het kaartje kun je zien 

welke rang het kaartje heeft. Elke speler krijgt een 

willekeurig kaartje van de spelleider en gaat daarmee 

het veld in. Als je een speler van de andere partij 

tegenkomt kun je die tikken en als dat gebeurt, moeten 

ze beiden elkaars rang laten zien. De speler met de 

hoogste rang neemt het kaartje af, geeft het aan de 

spelleider van het eigen team en speelt verder met zijn 

oude kaartje. Als je kaartje is afgepakt, kun je bij je de 

spelleider een ander kaartje halen. Hebben twee spelers 

die elkaar getikt hebben dezelfde rang, dan schudden ze 

handen en spelen ze verder.

Zie achterzijde voor toelichting op alle rollen. 

SpelregelS 
duindierenspel
Het Duindierenspel is geïnspireerd op Levend Stratego. Het is geschikt voor 

kinderen tussen 8 en 14 jaar. Alle dieren in het spel komen ook voor in het 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Ze hebben verschillende rangen, dat wil 

zeggen, ze zouden elkaars jager of prooi kunnen zijn. Doel van het spel is om 

de vlag van de tegenpartij te veroveren. Het is een jaag en ren- spel, je jaagt 

iemand op, of je bent voor iemand op de vlucht. Het is veel rennen maar ook 

kun je je verstoppen om in een hinderlaag de ander op te wachten.  

En ben je getikt, dan ga je een ander kaartje halen om in een andere rol het  

spel verder te spelen.
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SpelregelS 
duindierenspel

Rangorde en uitzonderingen
De kaartjes hebben rangen die variëren van Egel (het laagst) tot de Wisent (het 

hoogst). Omdat de Vlag van de tegenpartij veroverd moet worden, staat deze 

helemaal bovenaan. De bovenste en onderste rang (Vlag en Egel) kunnen zelf 

niet tikken. Sommige kaartjes hebben een speciale betekenis: 

• Speciale rol van de Egel (let op het sterretje!) 
De Egel kan zelf niet tikken, maar wie de Egel tikt wordt geprikt! Iedereen die de 

Egel tikt wordt daarmee uitgeschakeld, behalve de Bosuil. De Bosuil kan als enige 

de Egel uitschakelen.  

• Uitzondering in de rangorde (let op de rode symbolen!)
Ook de Boswachter is een uitzondering. Deze staat onderaan in de rangorde en 

kan door iedereen getikt worden, behalve door de Wisent. De Boswachter kan als 

enige de Wisent uitschakelen. 

• De Vlag
Het team dat de Vlag van de tegenpartij tikt, wint het spel. De spelleiders van 

beide partijen spreken een tijdstip af waarop de Vlag in het spel moet komen,  

en hebben daarmee het eind van het spel in de hand.

Verklaring van de symbolen op de kaarten:

 Rood: Jij kan als enige dit rode dier uitschakelen.

 Gele ster: Kijk uit voor de prik van de egel.

 Witte ster: Deze dieren kunnen door de egel geprikt worden.

Na afloop
Na het spel de kaarten en spelregels inleveren bij de balie van het 

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen.

in samenwerking met 

idee en tekst 
Bezoekerscentrum 
De Kennemerduinen  
vormgeving  
Chantal Vansuyt
inpetto-ontwerp.nl
illustraties  
Wendelien van de Erve
wendelien.com  
productie  
Heijnis & Schipper Drukkerij
heijnis-schipper.nl www.np-zuidkennemerland.nl

@NPZK nationaalparkzuidkennemerland

Zeeweg 12, 2051 EC  Overveen 

T 023 - 541 11 23

info@np-zuidkennemerland.nl

A B

wisent
Kan alleen door de Bos
wachter uitge schakeld 
worden.

damhert

konikpaard

vos

buizerd

eekhoorn

konijn

boswachter
Kan als enige de Wisent 
uitschakelen. 

egel
Kan zelf niet tikken. Wie 
de Egel tikt wordt uit ge
schakeld, behalve de Bosuil. 

vlag
Als de vlag getikt wordt, is 
het spel gewonnen door de 
tegenpartij.

bosuil
Kan als enige de Egel 
uitschakelen.


