Handleiding Lasergamen
Lees deze handleiding voor dat je begint
Leuk! Jullie gaan aan de slag met lasergamen. Het is ontzettend belangrijk om deze uitleg goed door
te nemen. Daarmee beleef je optimaal plezier van het lasergamen dat je bij Barnie’s hebt gehuurd. We
houden deze uitleg kort en bondig. Wees voorzichtig met het materiaal. Bij vragen: 06-82001095.

Hoe werken de lasergamen?
Je kunt lasergamen met een oneindig aantal spelers en met maximaal vier teams. Het doel van
het spel is dat je alle tegenstanders uitschakelt. Dit heb je gedaan wanneer alle levens op het
lasergeweer van je tegenstander op zijn. Om iemand te raken moet je op het lasergeweer van je
tegenstander richten.
1) Schakel het pistool in. Dit doe je met de aan en uit knop die aan de zijkant van het pistool zit.
2) Kies een teamkleur. Het pistool kent vier kleuren. Dezelfde kleuren kunnen elkaar niet raken. Je
kunt kiezen uit blauw, rood, groen en wit. Zo kan je met 2, 3 of 4 teams spelen.
De teamkleur stel je in met de knop aan de zijkant ‘teamselectie’ (zie foto). Indien het wapen eerder
geraakt is kan er niet meer van teamkleur veranderd worden. Ben je geraakt en wil je toch van
teamkleur veranderen? Dan moet het wapen allereest weer voorzien worden van nieuwe levens; zie 5.
3) Levensindicator. Het pistool heeft 3 levensbalken met in totaal 9 levens. Wordt je geraakt, dan trilt
het pistool en maakt deze geluid. Je pistool is op zodra al jouw 9 levens eraf geschoten zijn en alle
drie de lampen beginnen te knipperen.
4) Munitietypen. De speler kan zijn of haar munitie wijzigingen in verschillende soorten. Dit kan met
de knop naast de teamselectie. Na iedere wijziging dient er opnieuw te worden geladen met de knop
aan de onderkant van de handgreep.
5) “Ohnee, je bent uitgeschakeld! Niets aan de hand, je kan zo weer meedoen”. Je pistool wordt
uitgeschakeld indien je levensbalken op zijn. Jouw pistool dient opnieuw te worden geactiveerd door
een ‘activatie pistool’. Je dient altijd 1 willekeurig pistool apart te houden waarmee je uitgeschakelde
pistolen kan activeren en voorzien van nieuwe levens. Die doe je door met een ‘activatie pistool’ te
richten op het pistool zonder levens en de activatie knop (zelfde als teamselectie) enkele seconden in
te houden. Beide pistolen dienen op dat moment van een andere teamkleur te zijn.
Tip: speelt Rood tegen Blauw? Geef dan het apart te houden pistool de kleur groen of wit.
Op deze manier voorkom je valsspelen. Met andere pistolen is het mogelijk, nadat je af bent, je
pistool uit en aan te zetten en met nieuwe levens te beginnen, zonder dat iemand dat door heeft.

Schietafstand
Met de Light Battle Active lasergeweren kun je van een afstand van maximaal 50 meter iemand
raken. Deze schietafstand wordt mede bepaald door de weersomstandigheden; hoe meer zonlicht,
hoe korter de schietafstand. De schietafstand van de lasergun is ook afhankelijk van het gekozen
munitiesoort. Gebruik je de munitiesoort "single shot", dan is het bereik het grootst. Staat het
lasergeweer ingesteld als "plasmagun", dan is de schietafstand van het geweer korter.

Speltypes Lasergamen
Blauw vs Rood
De meeste eenvoudige vorm van Lasergamen. Team blauw tegen rood (of welke kleur dan ook).
Beide teams nemen het na een start signaal tegen elkaar op. Het doel is om de tegenstanders af te
schieten. Jouw team heeft gewonnen indien alle wapens van de tegenstander zijn uitgeschakeld.

Vlag veroveren
Dit spel bevat dezelfde elementen als ‘Blauw vs Rood’, maar met één extra element; de vlag. Het
spel begint allereerst met het verstoppen van de vlag. Geef de deelnemers 1-5 minuten de tijd.
Verstoppen betekend in de geval verbergen, maar wel zo dat de vlag nog zichtbaar is. Kinderen zijn
zelfs bereid om een kuil te graven en de vlag daar in te stoppen, dus leg dit duidelijk uit.
Spelers proberen de vlag van de tegenpartij te vinden, te pakken en terug te brengen naar hun eigen
vlag. Indien jouw team dit lukt, dan heb je gewonnen. Voorwaarde is wel dat je pistool niet is
uitgeschakeld en dus nog voldoende levens over hebt.

Bodyguards van Barnie
Wederom dezelfde elementen als ‘Blauw vs Rood’, maar met één extra element; de Barnie! Nadat
de teams gevormd zijn, bepalen beide teams wie hun eigen ‘Barnie’ is. In ieder team is daarvan één.
Het doel van ieder team is om de Barnie van de tegenpartij uit te schakelen. Bodyguards (de rest
van het team) staat dus een belangrijke taak te wachten!

Belangrijkste tips op een rijtje
- Zet een herkenbaar spelgebied uit. Gebruik bepaalde bomen, objecten of paden als grenzen.
- Blijf telkens van teams verwisselen om iedereen zoveel mogelijk plezier te bieden.
- Begin het spel telkens met duidelijk regels, waaronder; het pistool niet achter de rug te houden
tijdens het spel. Daarmee kunnen spelers voorkomen dat ze geraakt worden; zien is tijdstraf geven.
- Laat spelers vlot instromen indien ze af zijn, maar ook niet te snel. Bijvoorbeeld 30 seconden of 2
minuten.

Veel plezier!
Team Barnie’s Springkussenverhuur
Centurionbaan 60-11 (Soesterberg)
www.barniesspringkussenverhuur.nl
robin@barniesspringkussenverhuur.nl
mobiel: 0682001095

