VERS
STOPP
TOPPERTJE
Er kan ook voor worden gekozen dat een
medespeler alle ‘gevonden’ spelers
kan ‘vrijbuten’. Zodra hij dit doet,
is iedereen vrij en begint het spel
opnieuw met dezelfde ‘zoeker’.

Dit spel kan zowel binnen als buiten
gespeeld worden en is misschien wel het
bekendste en leukste spel om met familie of
vrienden te spelen.
Één persoon, de zoeker, gaat met de ogen
gesloten tegen de muur, kast, deur of ander
object staan (buiten bijvoorbeeld tegen een
boom). Dit is de ‘buutplaats’. De zoeker telt
hardop tot tien of zelfs tot honderd en roept: “wie
niet weg is, is gezien!” Ondertussen moeten
de andere spelers zich vlug verstoppen.
De zoeker gaat de anderen proberen
te vinden. Als hij iemand ziet dan roept hij de naam van de
persoon die hij gezien heeft, rent vliegensvlug naar de buutplaats
om hem af te ‘tikken’ en roept dan vervolgens : ”Buut...(naam van
de speler)”. Zo komt iedereen te weten dat die persoon al gezien en
dus af is. Hij moet dan tevoorschijn komen. Verstopte spelers die
de zoeker nog niet gezien heeft, kunnen ongezien bij de buutplaats
proberen te komen, deze aantikken en “buutvrij” roepen. Als alle
kinderen gevonden zijn of weer tevoorschijn zijn gekomen, is de
speler die als eerste af was de zoeker.

Verstoppertje met een bal:
Aantal spelers: minimaal 5 personen.
Er is een bal aan het spel verstoppertje toegevoegd. Wanneer
iedereen zich verstopt heeft, gaat de zoeker de anderen zoeken.
Deze bal blijft op een centrale plek achter en is tevens de
buutplaats. Wanneer een verstopte speler gezien wordt door de
zoeker, rent hij terug naar de bal en roept de naam van de gevonden
speler. De bal moet hierbij aangeraakt worden. De speler is nu af
en kan tevoorschijn komen. Als de speler echter sneller bij de bal is
dan de zoeker, kan hij de bal wegschoppen en is iedereen vrij om
zich opnieuw te verstoppen. De zoeker mag pas weer beginnen met
zoeken wanneer hij de bal weer te pakken heeft.
Als iedereen gevonden is (en afgeroepen), is het spel afgelopen. De
bal mag in totaal twee of drie keer weggeschopt worden.
Verstoppertje kent meerdere varianten met groepen. Één daarvan
is omgekeerd verstoppertje. Dan gaat één persoon van de groep
zich verstoppen en gaat de rest (individueel) naar hem op zoek. Als
een speler de verstopte speler vindt, gaat hij erbij zitten. Wie blijft er
alleen over?

Speel op een terrein waar weinig verkeer is en waar zich geen
gevaarlijke materialen bevinden. Het is veiliger om dit spel overdag
te spelen.

