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Een verrasse

Materiaal
Grote bal, 6 stokken van 2 meter lengte. Van de stokken worden driepoten
gemaakt, de zogenaamde burchten.

Uitgave Jong Nederland Limburg
adres

Marijkelaan 11a, 6074 AP Melick

Speelveld

telefoon

0475 52 00 20

Circa 40 x 20 meter. In iedere speelhelft ligt een burcht gebied op 2,5 meter

fax

0475 52 00 70

van de achterlijn met een straal van 8 meter. In het burchtgebied staat de

mail

info@jongnederlandlimburg.nl

burcht.

site

www.jongnederlandlimburg.nl

Spelers

Tips

2 partijen van 6 à 8 spelers. Er zijn geen keepers of burchtwachters.

De spelleider moet trachten het spel zo snel mogelijk te laten verlopen. Draai
in de stokken kleine oogjes en haal hier een ijzerdraad doorheen. De burcht

Spelverloop en puntentelling
Na een opgooibal door de spelbegeleider tussen twee spelers, van iedere
partij één, tracht partij A al samenspelend de burcht van partij B omver te
werpen. Partij B tracht dit te voorkomen en probeert natuurlijk de burcht van
partij A om te gooien. Niemand mag zich in de burchtgebieden begeven. Een
omver geworpen burcht levert één punt op.

Spelregels
De spelers mogen nooit op of in de cirkels, waarin de burchten zijn geplaatst,
komen. Bij het ontnemen van een doelkans volgt hierop eens strafworp vanaf
de achterlijn. Er kan met 1 of met 2 handen geworpen worden. De burcht
moet omver geworpen worden, hem raken is niet voldoen! Er mag vanaf
elke plaats op het veld op de burcht gegooid worden.
Verboden is:
Lopen met de bal, dribbelen of stuiten en naar de bal duiken;
Met zijn tweeën een tegenstander hinderen;
Ongeoorloofd lichaamscontact, zoals haken, vasthouden etc;
De bal uit handen slaan of trekken.
Al deze overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije worp voor de
tegenstanders vanaf de plaats van overtreding.

is eenvoudig en goed op te zetten en gemakkelijk op te bergen.

