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Doel van het spel: 
Een persoon staat midden in de lopende A. Door balans te houden en door gebruik te
maken van andere deelnemers die met touwen de lopende A aan het bewegen kunnen
krijgen, probeer je aan de overkant te komen, zonder dat de middelste persoon de grond
aanraakt. Twee teams, met iedere een persoon in de lopende A, strijden tegelijkertijd
tegen elkaar. Het team dat als eerste de persoon in de lopende A aan de overkant heeft
gebracht wint de ronde. Het team dat aan het einde van de speeltijd de meeste rondes
heeft gewonnen wint het spel. 

Spelregels:
- Deelnemers mogen alleen het uiteinde van het touw vasthouden. 
- De persoon in de lopende A, mag niet op de grond komen, maar wel bewegen over de
dwarsbalk.
- Raakt de middelste persoon de grond aan, dient er een nieuwe persoon in het midden
te komen en moet je opnieuw beginnen.
- De verschillende teams mogen elkaar niet lastigvallen. 
- De lopende A moet volledig over de eindstreep zijn. 

Extra informatie begeleider: 
- Het spel kan makkelijker/moeilijker gemaakt worden door de afstand die de lopende A
moet afleggen te verkleinen/vergroten. 
- Het spel kan moeilijker gemaakt worden 
door er meerdere mensen in de lopende A te 
zetten. 
- Het spel kan moeilijker gemaakt worden 
door de persoon in de lopende A geblinddoekt 
wordt.  
- De deelnemers mogen niet met elkaar praten 
tijdens het spel.  

GEEF NA AFLOOP VAN EEN 
WEDSTRIJDJE DE UITSLAG DOOR 
AAN DE WEDSTRIJDTAFEL!

SPORTEN VOOR GAMBIA
Speluitleg Lopende A

2x lopende A
4x pylonnen voor begin- en 

Benodigdheden:

eindstreep

Opbouw: zie zelfservice handleiding
Veldafmetingen: ...
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Sfeerimpressie van het spel

Onderdeel Teamgames

Min. 4 tot max. 8 personen
per team

Aantal spellers


