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Leuke ideeën voor bosspellen op Eerde
Haring of Friet veroveren

In dit spel zijn er twee partijen, te weten de
Nederlanders en de Belgen. De Belgen moeten
friet overbrengen naar een post in Nederland. De
Nederlanders moeten haringen naar hun post in
België overbrengen. Dit zijn kaartjes met daarop
de woorden friet en haring geschreven. Beide zijn
in verschillende kleuren. Rond de grens (of
gewoon in beide landen) lopen rovers rond. Deze
zijn erg hongerig en lusten eigenlijk ten alle tijde
haringen en frietjes. Deze rovers kunnen dus achter je aankomen en als ze je
tikken, dan moet je je kaartje inleveren. Je gaat dan snel terug naar je post in je
eigen land om een nieuw kaartje te halen. Welke partij heeft aan het einde van
het spel de meeste kaartjes overgebracht?
Variatie: Elk kaartje heeft een waarde gekregen, tussen de één en tien punten.

Bosjassen

Het spel wordt in twee groepen gespeeld, te weten de ruiten- en de
hartengroep. Elke groep heeft een eigen kaartendepot (centrale post) in het bos.
Het spel wordt vanaf de begrenzing gestart. Elke speler krijgt een speelkaart
met het teken van zijn eigen groep. Als je een speler van de andere partij
tegenkomt, probeer je elkaar te tikken. Degene die is getikt, moet zijn kaart
laten zien. De “hoogste kaart” wint, dat wil zeggen, ontvangt de speelkaart van
de ander. Voor de cijfers is de volgorde duidelijk. Bij de “symbolen” geldt van
hoog naar laag: aas, heer, vrouw en boer. Als je geen kaart meer hebt, haal je
een nieuwe bij je eigen kaartenuitdeelpunt. Daar liggen de kaarten met de rug
naar boven op
een stapeltje
onder een
pilon. Je moet
altijd de
bovenste kaart
pakken. Een
uitzondering op
de voorgaande
“hoogte” regel
is, dat de aas
door de laagste
(de twee) kan
worden gepakt.

Oude ansichtkaart waarop padvindsters een spel spelen.
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