Gotcha
Gotcha is een soort uitputtingsslag. In het begin krijgt iedereen een kaartje met daarop
een slachtoffer, een van de andere deelnemers. Als iemand zijn slachtoffer heeft
geliquideerd krijgt hij de opdracht van zijn slachtoffer en wordt dat zijn nieuwe slachtoffer.
Uiteindelijk blijft er dus één speler over en dat is de winnaar of diegene met het meeste
slachtoffers ingeval van meerdere overlevenden.
Hoe wordt een moord gepleegd?
Als een speler een andere speler kan natspuiten en dat kan laten zien (samen met zijn
slachtoffer natuurlijk), dan heeft hij zijn slachtoffer vermoord. Dit natuurlijk zonder
vechtpartijen e.d., dat valt tenslotte te hard op voor een professionele huurmoordenaar.
Doel van het spel:
Het doel van het spel is om zoveel mogelijk deelnemers te vermoorden zonder zelf
vermoord te worden. Winnaar van het Gotcha-spel is degene die op zondag 30 april
2017 de meeste moorden op zijn/haar naam heeft zonder zelf vermoord te zijn.
Spelregels:
Het Gotcha-spel komt voort uit de gelijknamige film ‘Gotcha!’. Het is de bedoeling om in
de looptijd van het spel zoveel mogelijk deelnemers te vermoorden met een waterpistool.
Dit waterpistool verkrijgt men samen met een kaartje met daarop de naam van een
andere deelnemer. Deze naam moet je altijd bij je dragen!
Het is nu de bedoeling om degene waarvan jij de naam hebt te vermoorden met een
waterpistool of op een andere manier met water. Moorden met bier, frisdrank, melk of
lichaamssappen worden niet goedgekeurd.
Vragen van andere spelers of je al vermoord bent of niet, hoef je niet naar waarheid te
beantwoorden,het is toegestaan hierover te liegen of niets te zeggen.
De moord:
De moord moet plaatsvinden zonder ooggetuigen, en dient te worden uitgevoerd met
water, ongeacht welke hoeveelheid & op welke manier.
Water van de kraan, water uit een glas, een waterpistool, noem maar open. Enkel
regendruppels tellen niet. De waterstraal moet een lichaamsdeel hebben geraakt om
van een geldige moord te spreken.
Ooggetuigen:
Belangrijk bij de moord is dat er geen andere ooggetuigen aanwezig mogen zijn dan
jijzelf en het slachtoffer.
Onder ooggetuigen worden mensen verstaan die de moord zichtbaar hebben zien
gebeuren en die het slachtoffer of de dader persoonlijk kennen. Een persoonlijke kennis
als ooggetuige is iemand die de dader of het slachtoffer bij voor-of achternaam of
clubnaam kan noemen. Let wel: anoniem winkelend publiek behoort dus niet tot
ooggetuigen!
Een ooggetuige hoeft niet per se de waterstraal een lichaam te zien treffen om een
ooggetuige te zijn, maar is al een ooggetuige als hij bij een echte moord getuige zou
kunnen zijn van het in elkaar zakken van een slachtoffer zodat het onmogelijk wordt om

in het bijzijn van derden iemand onder tafel te schieten. Bij onenigheid over het wel of
niet zijn vermoord beslist de organisatie!
Na de moord:
Indien het is gelukt om je slachtoffer te vermoorden, moet je slachtoffer al zijn kaartjes
van slachtoffers aan jou afgeven en zijn/haar target afgeven zodat jij een nieuwe target
hebt.
Zelf vermoord worden:
Pas op! Je kunt ook zelf vermoord worden! Als je zelf wordt vermoord door een
ander,dien je je target (beoogde slachtoffer op jouw laatste kaartje) en slachtoffers in te
leveren bij je moordenaar en is het spel voor jou over en uit.
Vertel echter nooit tegen iemand dat je niet meer in het spel zit, want in dat geval zal
helaas niemand je meer vrezen, en krijgen de overgebleven deelnemers te veel
spelinzicht en wordt het spel minder spannend. Wees dus ten allen tijde op je hoede. Je
kunt overal neer worden geschoten, behalve op school, op deze plaats ben je
onsterfelijk. Misschien een reden om daar is een kijkje te gaan nemen.
Onsterfelijk:
Tijdens de paasvakantie is iedereen onsterfelijk want dient iedereen te blokken (of skiën)
Niemand kan dan vermoord worden of een moord uitvoeren.
Valsspelen:
Mag je altijd proberen, maar bij betrapping volgt onherroepelijk diskwalificatie.
Prijsuitreiking:
Op dinsdag 2 mei 2017 vindt op onze fakbar de prijsuitreiking plaats.
Overlevenden mogen t/m 2 mei 2017 21u, hun kaartjes (ja allemaal) binnenbrengen bij
het praesidium.

Veel speelgenot
Vanwege het hele Filia Noctis praesidium.
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