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Levend risk 
 
Materiaal: 
- Een wereld kaart (zo groot mogelijk) 

- Gekleurde pionnen (voor op de kaart) 

- Materiaal voor de spellen 

 
Aantal teams: 4+ 
Aantal spelers per team: 4-6 
Tijdsduur: +/- 60-120 min 
 
Doel: zo veel mogelijk landen veroveren 
 
Voorbereiding: 
Leg de kaart in het midden van het speelveld (eventueel op een tafel). Leg de vooraf bedachten spellen 
klaar. Verdeel de landen over de verschillende teams en zet een pion in de kleur van het team op het land. 
 
Omschrijving: 
Verdeel de deelnemers over meerdere teams van max 6. Elk team gaat proberen zo veel mogelijk landen 
te veroveren. Voor elk veroverd land krijgen de deelnemers 10 punten. De deelnemers kunnen extra 
punten verdienen door een heel continent te veroveren. De teams kunnen een land van een ander team 
veroveren door ze uit te dagen. Voor dat ze een ander team uitdagen moeten ze eerst beslissen welk spel 
ze tegen het team willen spelen en vanuit welk land ze het team willen “aanvallen”. Je kan alleen een land 
“aanvallen” dat naast een land ligt dat al in jouw bezit is. Als het team heeft besloten welk spel ze willen 
spelen en vanuit welk land ze het team willen aanvallen gaan ze naar het andere team om deze uit te 
dagen. Een uitdaging mag alleen afgewezen worden als er al een andere uitdaging staat. 
De teams Gaan na het uitdagen het gekozen spel van de uitdager tegen elkaar spelen. Als de uitdager wint 
dan veroveren zij het land en mogen ze op de kaart de Pion van het andere team vervangen door die van 
hun. Verliest het uitdagende team dan verliezen zij het land waarvandaan ze hebben aangevallen. 
Het team dat de meeste punten/landen heeft wint. 
 
Mogelijke opdrachten: 
- Touw trekken 
- Hindernis parcours  
- 6 gooien 
- Zak lopen 
- Twister 
- Hooghouden 
 
 
Variatie 
- Laat het uitdagende team een dobbelsteen gooien om te bepalen welk spel er gespeeld gaat worden. 
- Maak opdrachten kaartjes. Het team dat als eerste de opdracht voltooid wint. 


