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Verstopsmokkel 

  
Naam:  Verstopsmokkel 
Type:  Buitenspel in teamverband 

 
Aantal deelnemers : minimaal 7 
Aantal leiders  : minimaal 1 
Duur spel   : half uur tot anderhalf uur 
 
Omschrijving 
 
In het bos hebben zich twee drugsdealers verstopt. Zij verkopen aan drugskoeriers die 
rondlopen in het bos. Probleem is dat de drugsdealers zich heel goed verstopt hebben en dat er 
politiemannen rondlopen in het bos. 
 
De drugskoeriers moeten ongezien de drugsdealers zien te bereiken om daar drugs te kopen. 
Als ze tegen een politieman oplopen moeten ze al hun drugs inleveren. Ziet een politieman 
een drugsdealer dan gaat hij deze zo snel mogelijk aangeven bij de basis van de spelleider. 
 
Winnen van spel   
 
§ Een drugskoerier heeft gewonnen als de meeste drugs heeft gekocht. 
§ Een politieman heeft gewonnen als hij het vaakst een drugsdealer gevangen heeft 

genomen. 
§ Een drugsdealer heeft gewonnen als deze het meeste geld heeft verdiend. 
 
Spelregels 
 
§ Aantal drugs en geld zijn beperkt. 
§ De politieman moet duidelijk hoorbaar voor de drugsdealer zijn naam noemen en dan pas 

teruggaan naar de basis. 
§ Eenmaal aangegeven door een politieman moet een drugsdealer 3 minuten op de basis 

blijven. Drugskoeriers kunnen niet worden opgepakt. 
§ Drugskoerier is verplicht al zijn drugs in te leveren als deze wordt getikt door een 

politieagent. 
§ Als de dealer ontdekt is, kan hij gevangenschap voorkomen door eerder bij de basis te zijn 

dan de politieagent. 
§ De prijs per drugszakje is niet bepaald. Wel krijgen de deelnemers van te voren te horen  

wat ongeveer de richtprijs moet zijn. De dealers en koeriers zijn vrij om te onderhandelen. 
 
Tips voor de deelnemers 
 
§ Voor alle deelnemers geldt zo onopvallend mogelijk voortbewegen. 
§ Dealers moeten zich goed verstoppen en proberen de koeriers onopvallend naar hun toe te 
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leiden. 
§ Samenwerkende politieagenten maken het een stuk moeilijker voor de dealers en de 

koeriers. 
 
Taak leiding 
 
§ Eén leider blijft bij de basis en ontvangt de gekochte drugs en bewaakt de gepakte dealers. 
§ Resterende leiders lopen rond om de voortgang van het spel te bewaken. Bij gebrek aan 

deelnemers kunnen zij ook meespelen. 
 
Materiaal 
 
§ Drugs (zakjes poedersuiker of iets dergelijks) 
§ Geld in verschillende grootten. 
 
Variaties/uitbreidingen 
 
§ Concurrerende bendes: dealers kunnen koeriers beroven 
§ Verraders: bijvoorbeeld agenten die zich voordoen als koeriers. 
 
 
Evaluatie 
 
Datum   : 
Leiders   : 
Aantal deelnemers : 
 
Ruimte voor opmerkingen en suggesties voor verbeteringen. Invullen door alle betrokken stafleden.  


