
 
 
GOLD RUSH is hét jachtspel van de VBW 2022! In dit spel zul je proberen zoveel mogelijk rijkdommen in de vorm van munten te verzamelen door te jagen 
en te verzamelen. Er zijn vijf rijkdommen/munten te verkrijgen: het woord, geloof, hoop, liefde, en vrede. Sommige munten zijn makkelijk te vermeerderen, 
anderen zijn schaars en daarvoor moet je in de avond- en nachturen op pad. Lukt het om genoeg munten te verzamelen om schatrijk te worden? 
Ga voorzichtig te werk en denk goed na, want ook je medespelers zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk rijkdommen te verzamelen! Hoe krijg je de 
meeste kaarten in handen? En hoe versla je je tegenstanders?  
 
 
Aanmelden voor het spel 
Op zaterdag 13 augustus start het spel om 15.30 uur. Ben je 12 jaar of ouder, dan kun je jezelf vanaf 6 augustus digitaal aanmelden via de website van de 
VBW. Op zaterdag 13 augustus kun je vanaf 14.45 uur een waterpistool én een start set met munten ophalen bij de GOLD RUSH tafel op het VBW terrein (bij 
Coralie van den Berg). Mocht je een ‘laatbloeier’ zijn, dan kun je ook op een later tijdstip in het spel instromen. Dit kost je wel twee munten per dag dat je te 
laat bent….  
LET OP: schrijf je niet in als je tijdens de week niet af te schieten bent (denk hierbij aan meerdere dagen werken of mee helpen in het Baken). Het moet dus 
wel mogelijk zijn om afgeschoten te worden! En zorg voor een mailadres waar je altijd toegang tot hebt… 
 
 
 
Jagen en verzamelen 
Elke dag kent vijf tijdszones en aan elke zone is een munt gekoppeld: 



13.00 uur – 15.29 uur Hoop 

15.30 uur – 17.59 uur Liefde 

18.00 uur – 21.59 uur Vrede 

22.00 uur – 23.59 uur Geloof 

24.00 uur – 07.59 uur Het Woord 

 
Het programma van de VBW zelf is er bewust uitgehaald, zodat iedereen zich kan focussen op zijn/haar taken bij het jeugdprogramma. 
 
Bij de start van een nieuwe tijdszone ontvang je per e-mail een slachtoffer. Als het je lukt om dit slachtoffer binnen de aangegeven tijdszone nat te spuiten, 
mag je de munt (behorend bij de tijdszone) afnemen van je slachtoffer. Als het slachtoffer de desbetreffende munt niet meer heeft, mag de jager blind een 
kaart trekken. Pas op, want ook jij kan het slachtoffer worden en je munt kwijtraken als je door jouw jager wordt natgespoten. Als je niet bent natgespoten, 
behoud je jouw kaarten. Je kunt dus gedurende iedere tijdszone een munt verliezen, verdienen of behouden. Wanneer er een nieuwe tijdszone aanbreekt 
ontvang je een nieuw slachtoffer. Zo kan het dus voorkomen dat je op één dag vijf munten rijker of armer wordt…. De waarde van de munten is groot! Wees 
er dus zuinig op. Hiermee vergroot je uiteindelijk je rijkdom door het vullen van een beurs, spaarpot, schatkist of kluis. Tot 18 augustus 07.59 uur heb je tijd 
om zoveel mogelijk (en gevarieerde) munten bij elkaar te jagen en te verzamelen. Op zondag wordt een rustdag gehanteerd en ontvang je geen slachtoffers 
per e-mail. Het eerstvolgende slachtoffer wordt op maandag om 13.00 uur verzonden.  
 
Handelen 
Alleen op donderdag 18 augustus is het toegestaan om te handelen met medespelers. Voordat je jouw buit gaat inleveren, kun je proberen om middels 
ruilhandel aan de voor jou gunstige combinaties te komen. Let op: alleen met beider toestemming is het mogelijk om te ruilen! 
 
Verzilveren van je buit 
Op donderdag 18 augustus van 13.30 uur tot 14.30 uur is het moment aangebroken om ‘je buit’ te verzilveren. Bij de GOLD RUSH tafel kun je jouw munten 
inruilen en ontvang je het aantal punten dat jij tijdens het spel bij elkaar hebt weten te brengen. Tijdens de slotbijeenkomst van de VBW op 
donderdagavond wordt de winnaar van het spel bekend gemaakt.  
 
Schatkaart 
Op de schatkaart kun je zien wat je nodig hebt om een beurs, spaarpot of schatkist te kopen en hoeveel punten dit oplevert. Ben jij van de risico’s en wil je 
graag winnen? Dan kun je ook voor de kluis gaan: je koopt dan een ‘blinde kaart’. Hier kan het volgende opstaan: 

➢ Goud: hiermee verdrievoudig je je totaal aantal punten. 
➢ Zilver: hiermee verdubbel je je totaal aantal punten. 
➢ Brons: de speler met de meeste brons kaarten verdient in één klap 10 punten.  
➢ Steen: deze kaart heeft geen enkele waarde.  



Spelregels 
➢ Iedere speler verklaart zich bij inschrijving automatisch akkoord met deze regels en dient deze ook na te leven. Er is veel creativiteit toegestaan met 

het vervullen van de opdrachten. Doe dit wel met sportiviteit en respect zodat er geen letterlijke gewonden vallen. Bij overtreden van de spel- en 
gedragsregels kan de organisatie besluiten om iemand van verdere deelname uit te sluiten. 

➢ GOLD RUSH start op zaterdag 13 augustus om 15:30 uur en duurt tot donderdag 18 augustus 07.59 uur. Op zondag wordt een rustdag gehanteerd 
en ontvang je geen slachtoffers per e-mail.  

➢ Je moet er bij inschrijving rekening mee houden dat het mogelijk moet zijn voor anderen om jou af te schieten. Je moet dus niet de hele dag in het 
Baken zitten of meerdere dagen aan het werk/weg zijn! 

➢ Wanneer je jouw slachtoffer weet nat te spuiten binnen de tijdszone, mag je zijn/haar munt (gekoppeld aan de tijdszone) afnemen. Je kunt dus 
gedurende iedere tijdszone een munt verliezen, verdienen of behouden. 

➢ Nieuwe deelnemers kunnen instromen. Voor elke dag later instromen, kost dit de nieuwe deelnemer twee grondstofkaarten. De kaarten worden 
door de spelleiding blind getrokken. 

➢ In de safe-zone – het gehele VBW terrein en de ventweg– kunnen geen munten worden afgenomen! 
➢ Bij meningsverschillen besluit een van de spelleiders (Coralie van den Berg of Anne-Wil Oppelaar). Het besluit van de organisatie is bindend! 
➢ Het is niet toegestaan om tijdens de fase van het jagen en verzamelen munten van andere deelnemers af te nemen dan bij degene die per e-mail is 

toegewezen. 
➢ In de onderhandelingsfase is het alleen mogelijk om te ruilen met beider goedkeuren binnen de aangegeven tijd. 

 
Contact organisatie 
Wanneer er vragen zijn of problemen dan kan op de volgende manier contact worden opgenomen; 

➢ Via het sturen van een e-mail naar goldrush@vbw-ochten.nl 
➢ Of door een van de volgende mensen aan te spreken of te bellen/appen: 

• Coralie van den Berg (06-11087090) 

• Anne-Wil Oppelaar (06-20674841) 
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