
Levend Stratego 
 

Dit spel wordt gespeeld met twee partijen van ca. 10 tot 20 spelers) in een dicht stuk bos van ca. 200 
x 100 meter. Het doel van het spel is om het vaandel van de tegenpartij in het bezit te krijgen. Dan 
heeft men gewonnen. 
 
Elke speler krijgt een rang waarmee hij kan spelen. Deze rang is een kaartje, waarop de rang staat 
vermeld. Tegenspelers die elkaar ontmoeten, zijn verplicht elkaar hun kaartje te tonen, als de een 
door de ander wordt getikt. De speler met de lagere rang moet zijn kaartje afstaan aan de speler met 
de hogere rang. Spelers met gelijke rang, wisselen uit en geven elkaar hun kaartje. Een speler die zijn 
kaartje kwijt is, moet een nieuw kaartje gaan ophalen bij zijn 'post'. De beide posten zitten aan beide 
uiteinden van het terrein. 
Het is de bedoeling om zo snel mogelijk zoveel rangen van de tegenpartij uit te schakelen. Als men 
weet dat de tegenpartij hoge rangen kwijt is, is het voor de andere partij makkelijker tegenstanders 
te 'pakken'. Als men dan ook nog goed heeft bijgehouden van welke spelers de rangen zijn 
afgenomen, dan kan men er achter komen wie het vaandel in zijn bezit moet hebben. Deze speler 
moet dus worden opgespoord. Het vaandel is bij het begin van het spel aan en speler gegeven en 
deze moet een plekje vinden in het speelterrein. Hij doet er goed aan zich te verstoppen, maar op 
zo'n manier dat hij iedereen hem moet kunnen vinden, dus niet: Hoog in een boom klimmen, of aan 
de andere kant van een afrastering gaan zitten! In plaats van een ‘levend vaandel’ kan er ook voor 
worden gekozen een gekleurd doek als vaandel te gebruiken. Deze moet dan wel worden verstopt, 
maar zo, dat deze wel zichtbaar is! 
 
Als het vaandel eenmaal is gevonden, dan kan dit door bijna iedere speler worden 'veroverd'! 
 
Stratego kent de volgende rangen: 
 
 Vaandel (1 x) 
 
10 Maarschalk (1 x - kan alleen door de spion worden verslagen) 
 9 Generaal (1 x)  
 8 Kolonel (2 x) 
 7 Majoor (3 x) 
 6 Kapitein (4 x) 
 5 Luitenant (4 x) 
 4 Sergeant (4 x) 
 3 Mineur (5x - kan bommen onschadelijk maken) 
 2 Verkenner (8x) 
 1 Spion (1x - kan als enige de maarschalk verslaan) 
 0 Bom (6x - Deze mag niet tikken, wel lopen en 'doen alsof'. Iedere speler die op de bom loopt, 
is zijn rang kwijt; alleen de mineur kan een bom onschadelijk maken) 
 
Deze aantallen zijn ontleend aan het bordspel. Bij genoemd aantal deelnemers werkt dit goed. 
Eventueel kunnen bij grotere groepen meerdere rangkaarten in omloop worden gebracht. 
 
Een partij heeft gewonnen, als ze het vaandel van de tegenpartij heeft veroverd, of als ze na een 
bepaalde tijd de meeste punten heeft behaald (aantal veroverde rangpunten). 
 
Rangen (kaartjes) mogen onderling niet worden geruild. Men kan alleen een nieuwe rang krijgen, als 
men de oude is kwijtgeraakt aan een tegenspeler. 
 



Het is handig als men in kleine groepjes opereert en men de lage rangen (verkenner, sergeant) 
opoffert om de rang van de tegenspeler te weten te komen. 
 


