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Basisspelvorm 
2 flessen 
1 bal 

Opzet: zet de flessen op een 
15-tal meter uit elkaar en sta 
achter je eigen fles.  
Probeer de fles van je 
tegenstander zo snel mogelijk 
leeg (onder de streep) te 
krijgen door deze omver te 
gooien of rollen met de bal. 

Regels:  
Gooien of rollen van achter de 
eigen fles. 
Als je eigen fles omver gegooid 
wordt moet je eerst de bal 
nemen en dan pas (met de bal 
in je hand de eigen fles 
opnieuw recht ze en. 

Varia e 1 (met opdracht) 
2 flessen  
1 bal 

Spelopzet is gelijk aan de 
basisvorm maar nu moet je 
eerste een opdracht uitvoeren 
voor je kan de bal nemen en je 
fles rechtze en.  

Idem boven maar met 
opdracht die je pas mag 
starten als jouw fles 
aangegooid werd: 
Bijvoorbeeld: koprol of raak 
met je zitvlak de grond of ga in 
buiklig voor je de bal neemt. 

Varia e 2 (met 
bijvulmogelijkheid) 
2 flessen 
1 bal 
2 bekers  
2 emmers 
 

Nu hee  elke speler een beker 
en staat achter de speler een 
emmer gevuld met water 
klaar.  
Als de speler wil kan hij -na 
gegooid te hebben een beker 
water halen (achter de 
tegenstander) en zijn fles 
bijvullen.  

Regels: 
Je mag geen water uit je eigen 
emmer halen. 
Je mag de tegenstander niet 
hinderen. 
Je mag enkel lopen om water 
nadat je gegooid hebt. 
Je mag de fles niet vasthouden 
terwijl je de beker ledigt. 

Varia e 3 ( met 
bijvulmogelijkheid uit de eigen 
emmer maar betalen via 
toiletrolletjesopdracht) 
2 flessen 
1 bal 
2 bekers  
2 emmers 
toiletrolletjes 

Bij deze varia e mag je wel uit 
je eigen emmer bijvullen maar 
telkens je bijvult moet je een 
toiletrolletje leggen en eerst 
met beide benen samen heen 
en terug over het rolletje 
springen voor je de fles terug 
mag rechtze en. 

Telkens je een beker bijvult 
moet je een rolletje hoger 
stapelen en dus hoger 
springen. 

Varia e 4 (tegen de muur) 
2 flessen  
2 ballen 
2 emmers om te markeren 
 

Met de twee emmers markeer 
je een lijn van waar je moet 
trappen of gooien. De bal moet 
eerst tegen de muur en 
vervolgens tegen de fles 

Als je eerst de fles raakt – 
vooraleer je de muur raakt – 
dan mag je tegenstander zijn 
fles helemaal opnieuw vullen. 
 

 


