
 

Counter-strike 

# spelers: 4 - 100 Tijdsduur: 10 – 20 minuten Versie: 1.0 

Vanaf leeftijd: 7j Speltype: 2 teams Datum: 01/07/2019 

Terrein: Binnen, buiten Moeilijkheid: Moeilijk Materiaal: Laserguns 
Smartphone met app: 
‘Bomb Kit’ 

Tape 

Samenvatting: Net als in CounterStrike heb je de ‘Terrorists’ en de ‘Counter-
Terrorists’. Het team ‘Terrorists’ heeft een bom (app op 
smartphone) die gelegd moet worden op een bepaalde plaats. 

Je hebt 10-20 minuten per spel. Als de bom gelegd is, heeft het 
andere team 1 minuut de tijd om de bom te ontmantelen. Het 

spel stopt als de bom ontploft is, ontmanteld is of als de tijd 
op is. 

 

Inleiding 

CounterStrike is een populaire fps game waarbij de Terrorists proberen de bom op één van de opgegeven locaties te laten 

ontploffen. Dankzij de laserguns en de app kan je dit nu in het groot naspelen. 

Doel van het spel 

De bom te laten ontploffen op één van de 2 locaties 

Voorbereiding 

Bepaal 2 doelen. Markeer deze plekken met tape. Op een van deze doelen moet de bom gelegd worden. Stel de smartphone 

in met maximaal volume. De app moet als volgend geconfigureerd worden: 

• Game Timer: 00:10:00 of 00:20:00 

• Bomb Timer: 00:01:00 

• Arming / Disarming code: 0123456 

Bepaal ook 2 startlocaties voor beide teams. De startlocaties liggen best uit elkaars zicht, maar de loopafstand tussen de 

startlocaties en de doellocaties moet wel ongeveer hetzelfde zijn. 

Beginfase 

Ieder team begint op zijn eigen plaats, met ongeveer evenveel loopafstand tussen de beide doelen voor beide teams. Bij het 

startsignaal begint het spel. 

Spelregels: 

• Als je dood bent, ben je uit het spel. Je gaat dan naar de centrale plaats. 

• Je mag elkaar niet fysiek hinderen. 

• Niet buiten het speelgebied gaan. 

• Je mag je sensor op je geweer niet bedekken. 

Spelverloop 

Als het spel gestart is, moeten de Terrorists proberen de bom te leggen op één van de 2 doelen. Het is niet duidelijk voor de 

Counter-Terrorists wie de bom heeft, deze kan namelijk van speler wisselen. Als een speler geen leven meer heeft, moet de 

speler terug naar zijn startlocatie, het geweer opnieuw instellen en dan mag dan terug deelnemen. 

Eindfase 

Als de bom ontploft, winnen de Terrorists. Is de tijd om of is de bom ontmanteld, dan winnen de Counter-Terrorists. 


