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KR-2008.01 Sumo Worstelen 
 
 
Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. 
Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. 
 
Technische gegevens 
 
Vermogen: 550 wat – 230/240 V Gewicht: 66 kg  leeftijdsgroep: 12 tot 75 
Diameter: 4½ meter  
 

 

1 Opzetinstructie 
 
Handel bij het opzetten als volgt: 
- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. 
- Plaats het sumo worstelen op een zachte ondergrond zoals gras. 
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het sumo worstelen, zie plattegrond (pagina 8). 
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen. 
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact. 
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44. 

 
 

 

  Gebruikershandleiding 
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          Stap 01.             Stap 02.     
 
 
 
  
 

                                 
 
 
 

                                    
                   Stap 03.             Stap 04. 
 
 
 
 
 

                       
Stap 05.                                                                                        Stap 06. 

         
Plaats nu de groene binnencirkel in de 

midden. Sluit deze goed aan op de buitenste. 

Kies een geschikte locatie uit met een 
oppervlakte van een diameter van 10½  m.. 
En een minimale hoogte van 2.5 m.. 
Controleer de verkeerssituatie en let hierbij 
op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na 
de oppervlaktecontrole op scherpe 
voorwerpen plaatst u het grondzeil. 

Plaats het sumo worstelen aan de achterzijde 
van het grondzeil. Wikkel de verlengsnoer 
helemaal af voor de handblower. Bescherm 
de stopcontacten afdoende tegen water. 
Gebruik altijd een geaard stopcontact. 

Let bij het neerleggen van de buitenste cirkel 
goed op dat je de klittenband in het midden 

omhoog legt. 

Bevestig de vier delen met klittenband aan 
elkaar. 

Zo is de buitencirkel compleet. 
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Stap 07.            Stap 08. 
 
 
 
 

                             
                       Stap 09.          Stap 10. 
 
 
 
 

    
                       Stap 11.          Stap 12. 
 
   
  

Zo ligt het sumo worstelen klaar voor gebruik. 

Let goed op dat je op de juiste manier in de 
mouwen met je armen gaat.  

Stap in het pak door eerst de rits open te 
doen. 

Maak de rits dicht. 

Neem de blower en plaats deze op het 
ventiel. Doe het klittenband netjes dicht + de nek 

band.
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                       Stap 13.          Stap 14. 
 
 
 
 

    
                       Stap 15.          Stap 16. 
 
   
  
 
 

                        
Stap 01.                            Stap 02. 

 
 
 
 

Nu bent u klaar voor het spel. Neem de helm en zet deze op zoals op foto. 
 
 

Bij het einde van het spel laat je de pakken 
leeglopen door met de stift aan de 
handblower het ventiel in te drukken. 
 

Als men valt zal de scheidrechter de gevallen 
persoon moeten helpen met opstaan. 
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Zo is het spel klaar voor de volgende 
deelnemer, of om opgeruimd te worden. Volg 

dan de stappen vanaf 6 in omgekeerde 
volgorde 

Door het pak in te drukken verlaat de lucht 
sneller het pak. 
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1.2 Neerlaatinstructies 
 
Handel bij het opruimen als volgt: 
- Controleer het sumo worstelen op beschadiging en meld eventuele schade aan  
  Withagen-attractieverhuur. 
- Reinig het sumo worstelen zonodig met een vochtige doek en laat het drogen. 
- Controleer of alle gebruikers het sumo worstelen hebben verlaten. 
 
 

3 Transport en opslag 
  

- Nadat de sumo worstel pakken geheel zijn leeg gelopen kan je ze opvouwen. 
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het op. 
- Controleer de ventilator op schade, met namen het snoer. 
- Voor het opslaan dient het sumo worstelen goed droog te zijn.  
 
 
 

4 Gebruiksinstructie 
1. Voordat men aan het spel begint leest men eerst de spelregels op pagina (6 en 7).  
2. Het gebruik van het sumo worstelen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen 

persoon 
3. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar. 
4. De minimale leeftijd van de gebruikers is 12 jaar, de maximale leeftijd is 75 jaar. 
5. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig dat worstelt zijn 2 persoon.  
6. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen is tijdens het sumo 

worstelen is niet toegestaan. 
7. Het gebruik van voedsel en drinken op de sumo worstelmat is niet toegestaan. 
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij 

het gebruik van het sumo worstelen.  
9. Bij een windkracht van  meer dan 5 Bft mag het sumo worstelen niet gebruikt of opblazen 

worden. 
10. Let op bij het opblazen van de pakken anders klemt het de leden maten af 
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Begroetingsceremonie 

Beleefdheid, wederzijds respect en discipline zijn bij het sumo worstelen de belangrijkste aspecten, net als 
bij andere Aziatische vechtsporten. De ceremonie voor het gevecht (Chirichozu, zie afbeelding) begint bij 
het betreden van de ring. Beide deelnemers verwelkomen elkaar in hurkzit, ze kijken elkaar recht in de 
ogen, wrijven de handpalmen en klappen één keer in hun handen. Daarna bewegen ze hun armen 
horizontaal zijwaarts met de handpalmen naar boven, waarna de handpalmen naar beneden worden 
gedraaid. Vervolgens leggen ze de handen weer op de knieën. Deze armbeweging is een reiniging laat zien 
dat de worstelaars ongewapend zijn. Het symboliseert tevens het sportieve en de eerlijkheid in het sumo 
worstelen. Bovendien vragen de worstelaars met de klap in de handen om de aandacht van de goden, zodat 
ze niet alleen de strijd in gaan! 

  

Chirichozu 

Het gevecht  

Na de begroetingsceremonie volgt het begin van het gevecht met de Tachiai. De beide worstelaars zetten de 
vuisten op de grond en nadat de scheidrechter "Hakkeyoi" heeft geroepen, start de wedstrijd. De Tachiai, het 
moment waarop de twee worstelaars tegen elkaar aan botsen, is een erg belangrijk moment van de 
wedstrijd, aangezien 70% van de gevechten beslist wordt op dit moment. Dus deze start is van 
doorslaggevend belang voor het resultaat van de strijd! Er zijn 70 officiële sumo technieken (kimarite), 
waarvan er 48 regelmatig gebruikt worden. 

 

 

 

 

Shikiri, de starthouding van de worstelaars 
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Na het beëindigen van de strijd buigt de verliezer richting de winnaar en verlaat onmiddellijk ring. De 
winnaar neemt weer de hurkzit aan. De scheidsrechter in de ring kondigt de overwinning aan door middel 
van de uitspraak "winnaar Oost" of "winnaar West" in plaats van de naam van de worstelaar te noemen. Na 
het bekendmaken van de uitslag toont de winnaar zijn winst en zijn respect voor de verliezer door een 
afsluitende armbeweging te maken. Zowel winnaar als verliezer wordt geacht geen emoties te tonen. 
Respect tonen staat voorop, zowel richting tegenstander als scheidsrechters. In het verleden zijn bij EK's en 
WK's bij gebrek hieraan meerdere Europeanen gediskwalificeerd! 

Enkele spelregels 

Het mooie van deze sport is dat de spelregels eenvoudig zijn waardoor de wedstrijden goed te volgen zijn 
voor het publiek. 

De strijd is beslist indien: 

• - een worstelaar de oppervlakte van de ring raakt met zijn lichaam, de voetzolen uitgezonderd  
• - een worstelaar de ander buiten de ring duwt, gooit of tilt  

Er is geen vastgestelde wedstrijdduur, maar een gevecht duurt meestal maar een aantal seconden. In zeer 
uitzonderlijke gevallen duurt een gevecht langer dan een paar minuten. Als het langer duurt dan drie 
minuten, dan moeten de worstelaars stoppen en opnieuw beginnen.  

De scheidsrechters buiten de ring kunnen aangeven als zij een andere uitslag concluderen dan wat er door 
de hoofdscheidsrechter in de ring wordt aangegeven. In dit geval moeten de worstelaars de dohyo verlaten 
en betreden alle scheidsrechters de ring. In een overleg geeft iedereen aan wie volgens hem de winnaar is 
van het gevecht. De worstelaar met de steun van de meeste scheidsrechters wint de wedstrijd. Krijgen beide 
worstelaars evenveel steun, dan volgt er een re-match waarin de twee worstelaars het nogmaals tegen elkaar 
moeten opnemen. De worstelaars zelf hebben geen enkel recht om tegen de beslissing van de scheidsrechter 
te protesteren.  

Blessure veroorzakende technieken als boksen, slaan, schoppen en bijten zijn verboden. Wel zijn er 
bijvoorbeeld stoten naar keel en gezicht toegestaan, zolang deze maar met open hand uitgevoerd worden en 
niet van buiten worden aangehaald. 
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5 Plattegrond 
Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het sumo worstelen een vrije ruimte van minimaal 1,8 meter. 
Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven. 

 

 
N.B. :  Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen 

 
 
 

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig 
mogelijk onder nummer  0164 - 23 51 43  of mobiel 06 - 517 49 020 

 
 

VEEL PLEZIER MET HET SUMO WORSTELEN 
 
 
© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in 
overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 
1996. 
 

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik 
van het sumo worstelen gedurende de gehele verhuurperiode. 
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