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DORPSPEL: BEATIFICA BLUES
1. Doel
Het doel van het spel is zo lang mogelijk te overleven. Om te overleven moeten
de spelers om de 15 min. een Beatifica-pil hebben. De enige manieren om aan
deze pil te geraken zijn:
- Kopen bij het consortium (pil kost 1 briefje geld)
- Overvallen van convooien. Om een convooi te overvallen moet men de
leider neerschieten met een blaaspijp.
Komen twee ploegen elkaar tegen, dan kunnen ze elkaar ook vermoorden. Indien
men geraakt is, moet men zijn leven afgeven aan de moordenaar (die het dan
verscheurd) en moet de ganse groep mee om een nieuw leven te gaan halen bij
‘De dood’ (een nieuw leven kost 1 briefje geld).
Indien men echter geen geld meer heeft, kan men dit gaan lenen bij het
consortium tegen een zeer hoge rente.

2. Spelverloop
De groepen begeven zich met 2 op 1 fiets door het dorp. Op de plaats waar de
convooien komen, staat gedurende 5 min. een leider met een pakket war de
volgende zaken kunnen inzitten:
-

Beatifica-pillen: elk kwartier moeten de spelers een extra sticker (pil) op
hun arm kleven. Heeft men geen pillen meer, dan moet
men ze gaan kopen bij het consortium. Men mag geen
convooi overvallen als men iet genoeg stickers op de
arm heeft.

-

Geld: om eventueel pillen of ander materiaal mee te kopen.
 PIL = 1 briefje
 MUNITIE = 2 briefjes
 NIEUW LEVEN = 1 briefje
 SLOT LOSDOEN = 1 briefje
 BAND OPPOMPEN = 1 briefje

-

Fietsslot: om de fiets van de tegenstaander vast te leggen.

-

Codenummers: om de sloten los te doen.

-

Munitie: extra pijltes.

-

Waterstofbom: waterballonnen waarmee men de vijand kan uitschakelen.

-

Fietspomp: om je banden terug op te pompen.
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-

Kogelvrije vest: een T-shirt waarin men 30 min. niet kan worden geraakt.

-

Platkaartje: kaartje waarmeen men iemand kan verplichten zijn band af te
laten (slechts 1 maal geldig).

Alle groepen hebben een lijst waarop de plaats en het uur op staat wanneer het
convooi er passeert. Wanneer er nu echter meerdere groepen hetzelfde convooi
aan het overvallen zijn, zal er moeten gestreden worden. Het is echter ook
mogelijk dat de leider van het convooi zijn pakket weggooid en zelf op de loop
gaat.
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