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Bodyguardspel

  

Naam:  Bodyguardspel 
Type:  Buitenspel in teamverband 

 
Aantal deelnemers : minimaal 9 
Aantal leiders : 3 
Duur spel : 20 minuten 
 
Omschrijving 
 
Drie belangrijke personen (VIP’s) worden door hun bodyguards door een gevaarlijk gebied 
geloodst. Op het startpunt staan de VIP’s klaar om te worden opgehaald. De bodyguards en de 
VIP vertrekken richting bestemming. Onderweg liggen sluipschutters die met een schietbuis 
proberen de VIP uit te schakelen. De bodyguards kunnen de VIP beschermen door deze af te 
schermen. Worden zij geraakt door een pijl dan zijn zij af en kunnen de betreffende VIP geen 
bescherming meer bieden. Ze gaan dan terug naar het startpunt. 
 
Wordt de VIP geraakt dan is dit een punt voor de sluipschutters. Nadat de VIP op de 
bestemming is aangekomen mogen de bodyguards ongestoord teruglopen naar het vertrekpunt 
om de volgende VIP op te halen. Nadat de derde VIP is aangekomen of uitgeschakeld is het 
spel geëindigd. 
 
 
Winnen van spel   
 
Het spel wordt minimaal drie keer gespeeld (er zijn drie gelijke groepen die afwisselend 
bodyguard, sluipschutter of VIP spelen). De groep die de meeste VIP’s uitschakelt wint. 
 
Spelregels 
 
� De bodyguards moeten altijd in de buurt van de VIP blijven tenzij ze zijn uitgeschakeld. 
� De VIP en bodyguards mogen pas rennen nadat ze de eerste keer beschoten zijn. 
� De bodyguards bepalen de route. 
� De sluipschutter heeft maar 10 pijlen. Hij mag pijlen van de grond rapen. 
� Binnen een straal van 5 meter rondom het vertrek- of aankomstpunt kan niemand geraakt 

worden. 
� Sluipschutters kun niet geraakt worden. 
� … 
 
Tips voor de deelnemers 
 
� Sluipschutter: verstop je goed 
� Bodyguard: verspreid je goed rondom de VIP 
 



 
Scouting St.Tarcisius Landgraaf            
Verkennergroep  
 

  
 
Uitgewerkt door Ronald Weelen           2 
versie 1.0 20 april 2009  
 

Bodyguardspel

Taak leiding 
 
� Een leider bij het vertrekpunt 
� Een leider loopt als scheidsrechter met de VIP mee (op gepaste afstand indien de groep 

nog niet ontdekt is). 
� Als deelnemer om de groepen een gelijke grootte te geven. 
 
Materiaal 
 
� Voor elke scherpschutter een schietbuis en 10 pijlen. 
� Voldoende papier om nieuwe pijlen te maken. 
 

Voordat het spelgebied wordt verlaten, worden alle afgeschoten pijlen opgeraapt. 
 
Variaties/uitbreidingen 
 
� … 
� … 
 
 
Evaluatie 
 
Datum   : 
Leiders  : 
Aantal deelnemers : 
 
Ruimte voor opmerkingen en suggesties voor verbeteringen. Invullen door alle betrokken stafleden.  


