Tips Opzet Circuit
Scoreformulier
Als je een heel pakket huurt, krijg je er ook scoreformulieren bij.
Je kunt er dan een wedstrijd van maken en aan het eind bepalen wie de meeste punten
heeft gehaald. Een eerste, tweede en derde prijs uitreiken, of zelfs nog meer.

Het circuit
Zet alle spellen ruim neer, leg de speluitleg bij elk spel en kijk die goed door.
Bepaal hoeveel tijd je hebt per spel. Wil je bijvoorbeeld in 2 uur 17 spellen doen dan is dat
7 min. per spel (inclusief doordraaien, dus 6 min spelen, 1 minuut om te wisselen) En
houd eventueel rekening met een pauze.
Iemand houdt tijdens het circuit de tijd strak in de gaten en fluit bij de start en eind van
iedere ronde, met een wisseltijd van een minuut ertussen.

Groepjes
Maak groepjes van ongeveer 4 personen, dat is ideaal en dan is het bij sommige spellen
nog flink doorwerken als iedereen binnen 6 minuten aan de beurt moet komen.
Laat elk groepje bij een ander spel starten en iedere ronde doordraaien naar het volgende
spel.

Individueel of teams tegen elkaar?
Bij veel spellen kunnen deelnemers individueel punten halen, als er tijd genoeg is zouden
ze het spel vaker kunnen doen en dan telt de hoogst behaalde score.
Bij spellen met >> op het scoreformulier spelen twee groepjes het spel tegen elkaar.
(Of je laat de spelers binnen een groepje tegen elkaar spelen.)
De winnende spelers krijgen punten en de verliezers moeten dan 0 noteren op hun
scoreformulier. Het is het leukst als de groepjes verschillende tegenstanders krijgen bij de
spellen, dus probeer dat af te wisselen.

Puntentelling
De puntentelling van de spellen is zo goed mogelijk op elkaar afgestemd, dat je niet bij
het ene spel met moeite 5 punten haalt en bij een ander spel gemakkelijk 300 punten.
Het is wel belangrijk voor een eerlijke vergelijking dat iedereen dezelfde spellen heeft
gedaan, er evenveel tijd voor heeft gekregen en dat ze de spellen even vaak hebben
gedaan. Maar uiteindelijk gaat het vooral om het plezier bij het spelen!

Veel spelplezier!

