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Het speelb
ord

Dit spel staat in het teken van inspiratie,
precies datgene wat je als roverscout nodig hebt. Net
2 | Roversc
outsgame als het roverscoutsprogramma, is dit spel opgedeeld
drie
delen.
Je kunt dit spel in je groep
Inin
trodu
ctie ro
verscoutsp
rogramma
spelen met de oudste explorers, de stamleden of het groepsbestuur.
Maar je kunt het ook in
de regio met een aantal stammen spelen. Het spel is flexibel opgebouwd, je kan het zowel
spelen met een klein aantal mensen als met een grote groep met verschillende teams.

Spelopbouw
Fase 1

Fase 2

Proloog

De categorieën
•
•
•

‘Iets typisch Scouting’
‘Iets serieus’
‘Iets persoonlijks’

De uitvoeringsniveaus
•
•
•

Lokaal
Bovenlokaal
Internationaal

Traject

Activiteiten
•
•
•
•
•
•
•

Zeeslag met tampons
Slackline
Spellencocktail
Volwassenheidsquiz
Kubbs ridderspel
Busje buitenland
Stropdas knopen

Fase 3

Epiloog

Partenza

Evalueer het spel in je groepje
(koppel/team) en vertel elkaar
hoe jullie het spel hebben
beleefd. Koppel de resultaten
terug aan de spelleider en verdien
zo het laatste ‘fiche’. Hiermee heb
je je reis volbracht!

