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Doel van het spel: 
Probeer zo vaak mogelijk met de MegaBall inclusief de personen boven op, aan de
overkant te komen. Val je van de bal af? Begin dan helemaal opnieuw. Jouw team wint
als de meeste rondes binnen de tijd gewonnen zijn!

Spelregels:
- Veiligheid is het allerbelangrijkste: De persoon boven op de bal bepaald het tempo! 
- Teamleden mogen helpen bij het beklimmen van de bal. Vervolgens mogen ze de
persoon op de bal niet meer aanraken. 
- Start achter de lijn (iedereen op de grond) en verplaats je naar de overkant met 1
persoon bovenop. 
- Het team wat het eerst over de lijn komt, wint!

Extra informatie begeleider: 
- Geef eventueel bonuspunten voor het team wat het beste coacht en luistert naar
elkaar. 
- Het spel is moeilijker (helling of 2 personen op de bal) of makkelijker te maken (niet
op snelheid, maar bonuspunten als je niet valt). 
- Differentieer met de afstand 
- Om het spel moeilijker te maken ga je met 2 personen op de bal i.p.v. 1. 
- Om het spel moeilijker te maken laat je ze een parcourtje aflopen. Zet een aantal
pionnen achter elkaar, zij moeten hierdoor slalommen. Leg een hoepel neer iedereen van
het team moet door de hoepel heen icli. de persoon op de bal.   

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

Z.o.z. voor de plattegrond van het spel

SPORTEN VOOR GAMBIA
Speluitleg Mega Ball

2 megaballen
4 pylonnen
3 hoedjes/pylonnen 
2 hoepels  

Benodigdheden:

Opbouw: zie zelfservice handleiding
Veldafmetingen: .8 bij 10 meter
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4 á 8 personen per team
Aantal spelers in het veld: 

Sfeerimpressie van het spel

 

Onderdeel Teamgames


