Stress-spel
De Wazeliërs van JongNL Neer zijn een gemengde seniorengroep van 20 jongens en meisjes.
Ze zijn 14 en 15 jaar oud en draaien elke maandag groep van 19.00 tot 21.00.
Tijdens één van deze groepsavonden hebben ze het zogenaamde Stress-spel gedaan; een
ontzettend chaotisch maar daardoor hilarisch spel, dat de hele groepsavond duurde. Het spel is zo
leuk, omdat je continue bezig bent (lekker stressen, om elke opdracht zo snel mogelijk af te
hebben) en iedere opdracht is anders, dus vervelen is geen optie!

speluitleg
Het Stress-spel is een quiz waarin opdrachten uitgevoerd moeten worden onder hoge stress.
Er worden 5 groepen gemaakt die allemaal aan een eigen tafel zitten. Elke groep kiest een kapitein
(die persoon dient wel stressbestendig te zijn). De kapitein gaat telkens de opdrachten halen. Er is
ook een centrale jurytafel. Op de jurytafel liggen naast elkaar 5 stapels met enveloppen op volgorde
van de groepen. De eerste envelop is opdracht 1, de volgende is opdracht 2 en zo verder. Als het
fluitsignaal klinkt haalt de kapitein van iedere groep de envelop die bovenop op de jurytafel ligt. De
envelop wordt geopend en de opdracht wordt door de hele groep uitgevoerd. Is de opdracht
uitgevoerd dan wordt deze eerst beoordeeld door de jury. Bij elke groep staat een leider(ster) die de
opdracht beoordeeld. Is de opdracht fout dan gaat de groep verder totdat de opdracht goedgekeurd
is. Bij het volgende fluitsignaal moet de volgende envelop (opdracht) gehaald worden. De volgende
envelop mag pas geopend worden als de vorige opdracht goed afgerond is. Tussendoor kan er ook
getoeterd worden. Als dit gebeurd dan dient iedereen de voeten van de grond te halen. Maakt niet
uit hoe. Diegene die als laatste is, daarvan krijgt die groep een strafpunt.

spelregels






Alleen de kapitein mag een nieuwe opdracht komen halen bij het fluitsignaal;
De volgende opdracht mag pas geopend worden als de vorige goedgekeurd en eventueel
ingeleverd is;
Als de toeter gaat dient iedereen met de voeten van de vloer te gaan;
De opdrachten worden uitgevoerd door de hele groep of een gedeelte van de groep;
Lees eerst de opdracht en kom dan de materialen halen die hier bij horen;
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