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Doel van het spel:

Dit spel bestaat uit 4 delen die achtereenvolgens afgewerkt worden en waarbij de 3 kleuren het tegen 
elkaar opnemen.
Aantal deelnemers per kleur:
- Proef 1: 5
- Proef 2: 5 
- Proef 3: 3 – 1 speler + 2 spelers voor het gooien van de sponsen
- Proef 4: 4

Verloop van het spel:

Proef 1
Aan de startlijn staan per ploeg enkele emmers gevuld met water. Bij deze emmers staat telkens 1 
speler met een tweeliterkan. Net achter de startlijn ligt een afvoerbuis van 4 meter en diameter 80 
mm. Naast deze afvoerbuis staan 4 spelers klaar. Bij het startsein nemen deze 4 mensen de buis op 
en giet de speler éénmaal met de 2 literkan water in de buis. Bedoeling is om het water in de buis 
over te brengen naar de lege emmer aan de eerste tussenstop. In deze emmer ligt een badeendje. De 
ploeg die als eerste het badeendje uit de emmer kan laten “zwemmen” mag verder naar de volgende 
proef. OPGELET: de afstand tussen de lege emmer en de voorste speler aan de buis is 2 meter! Deze 
afstand wordt d.m.v. een lijn aangegeven.

• Het water in de buis mag enkel met de handen “gestopt” worden.
• De buis mag niet rusten op de rand van de emmer of deze raken bij het ingieten van het water.
• In de buis kan zich -per keer- maximum de inhoud van één gietbeurt (dus 2 l van de kan)  

bevinden.
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Proef 2
Deze proef start pas op het moment dat het badeendje over de rand van de emmer is!
Bij deze proef staan opnieuw 4 spelers klaar op een plastic zeil van 1,5 meter op 1 meter. Aan dit zeil 
zijn aan de voorkant touwen bevestigd. Een volle emmer water staat klaar aan de startstreep.
Een 5e speler zet de volle emmer water tussen de 4 spelers op het zeil. De afstand van de volle em-
mer tot het zeil = 5 meter.
De 5e speler trekt het zeil voorwaarts d.m.v. de touwen, terwijl de 4 mensen op het zeil telkens om-
hoog springen met de volle emmer en ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk water gemorst wordt! 
Na een afstand van 5 meter overbrugd te hebben moet de koker gevuld worden met het water in de 
emmer.  In de koker ligt ook een badeendje dat boven de gemarkeerde rand moet drijven vooraleer 
proef 3 mag starten. Indien het water in de emmer echter niet toereikend is, dan moet de 5e speler 
naar het begin punt van Proef 1 terug om aldaar met de tweeliterkan water bij te halen om alzo het 
eendje voorals nog tot boven de gemarkeerde rand te doen drijven. Is het eendje boven de gemar-
keerde rand? Ga dan verder naar proef 3.

Proef 3
1 Speler staat klaar voor een verhoogde balk met een lengte van 4 meter. Deze speler moet telkens 
een plateau met max 4 bekers, gevuld met water, via deze balk proberen over te brengen naar de 2 
literkom aan ’t eind van de balk. Wanneer de kom overloopt mag er overgegaan worden naar de 4e 
en laatste proef. Echter, links en rechts van de balk staat telkens een speler van elke kleur met natte 
sponsen waarmee zij moeten proberen het de tegenstander zo moeilijk mogelijk te maken om over 
de balk te komen.

• Valt de plateaudrager van de balk, dient hij terug van voor te beginnen.
• Enkel de rechtopstaande bekers die “aankomen” bij de kom tellen!
• De plateau dient met 1 hand vastgehouden te worden.
• Er ligt slechts 1 balk. Alle kleuren dienen over dezelfde balk te lopen!
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Proef 4
De kom is overgelopen? Dit is het startsein voor de laatste proef.
Gevulde waterbalonnen liggen per ploeg klaar. Over een afstand van 5 meter moeten 2 spelers per 
ploeg deze waterbalonnen d.m.v. een katapult overschieten naar 2 medespelers die aan de overkant 
klaarstaan met een zeil, en deze balonnen proberen op te vangen. De ploeg die het eerst 5 balonnen 
kan opvangen (die op hun beurt in een bak worden gelegd), lopen naar de vlaggenmast en heisen de 
vlag van hun kleur. De vlag die het eerst gehesen wordt wint de waterestafette!  
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