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KR-2009.01 Armworstelen  
 
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: arm kracht     Gewicht: 43 kg    leeftijdsgroep: 10 t/m 100 jaar  
Lengte: 80 cm               Breedte: 80 cm               Hoogte: 25 cm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spelregels: 
 
- Er wordt met dubbele eliminatie gestreden, dat houdt in dat bij twee keer verliezen de  
  deelnemer uit de strijd ligt.  
- de minimum leeftijd om aan een wedstrijd deel te mogen nemen is 14 jaar 
- bij een wedstrijd hoort een scheidsrechter aanwezig te zijn. 
- magnesium poeder mag gebruikt worden. Ammoniak en reukzout zijn niet toegestaan.  
- Er wordt gespeeld volgens de gewichtklasse 
- Deelnemers moet beide, voor de start, gelijke krachten opbouwen.  
- Men krijgt een fout als u een elleboogfout begaat, dit is als u contact verliest met het  
  kussen waarop uw elleboog ligt. 
- Voor iedere voortijdige beweging van de schouders, arm, hand of vingers wordt een  
  waarschuwing  gegeven  
- Geen sieraden tijden het spelen. Ook moet uw nagels geknipt zijn voor het spelen.  

  Gebruikershandleiding 
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Het spel: 
 

- Er wordt te allen tijde gestreden met de duimgrip en de knokkels van de  
      duimen moeten te zien zijn.  
- De strijdende polsen moeten recht staan voor de start 
- De in elkaar gesloten handen moeten in het centrum van de tafel staan 
- De schouders moeten evenwijdig aan de tafel zijn voor de start. 
- De strijdende elleboog moet tijdens de wedstrijd continu in contact staan  
      met het elleboog kussentje 
- De vrije hand moet tijdens de wedstrijd continu het handvat vasthouden.  
- De scheidsrechter moet een gesloten vuist tussen hand en schouder kunnen  
      plaatsen voor de wedstrijd begint. 
- Deelnemers moeten te alle tijde een voet op de grond hebben staan.  

 
Armworstel Termen  
 
 Referees grip : Zorg dat u de juiste grip hanteert.  
   Slip out :         Beide tegenstanders verliezen volledig het contact met elkaar.   
     Straps :        is een band van ongeveer 2,5cm breed en ongeveer 100cm lang die  
                              men om de hand heen kan plaatsen. 
 
Het einde van het spel:  
 
De deelnemer moet een gedeelte van de tegenstander zijn los tot vingertoppen het kussen of elastiek laten 
raken. Als de deelnemers rechts zijn moet de winnende deelnemer de tegenovergestelde kussen, aan de 
linkerkant, raken. Bij linkshandige wedstrijden is dit de tegenovergestelde kant.  
 
De deelnemer moet een gedeelte van de tegenstander zijn pols tot vingertoppen onder de lijn van het pin 
kussen brengen. Bij een rechtshandige wedstrijd, moet de winnende deelnemer de tegenstander zijn hand 
beneden de lijn van het linker ‘ pin kussen ‘ brengen, bij linkshandige wedstrijden is dit de 
tegenovergestelde kant.  
 
Bij enige uitzondering is als men in het midden van de tafel uitkomt. Dan zal dan opnieuw gestart  
worden ( restart ) 

Gefeliciteerd! 
 

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

 
 

VEEL PLEZIER MET HET ARMWORSTELEN 
 
 
© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in 
overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen. 
 

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


