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SL-2007.02 Octopus 
 

 
 

U krijgt: 
12 stokken die in het midden los met elkaar verbonden worden door een touw. Voor de veiligheid worden 2 
veiligheidshelmen meegeleverd. Dit alles wordt verpakt in een weerbestendige en stevige draagtas.  
 
Het spel: 
Probeer samen met je teamgenoot het evenwicht van de bovenliggende stok (of stokken)  
te bewaren. Valt de stapel, dan gaan de punten naar je tegenstanders. 

 

De spelregels 
 
 
Uitgangspositie: 
 
• Wij adviseren u om eerst de veiligheidshelmen op te zetten. 
• Het spel wordt gespeeld door 2 teams van elk 2 personen. 
• De stokken liggen bij het begin van het spel willekeurig op de grond. 
 

  Gebruikershandleiding 
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Het spel: 
 
• Beide leden van Team 1 gaan elk aan 1 kant van de eerste stok (de bovenste) staan en tillen de stok 

op. Schuif de stok helemaal naar het uiteinde van het touw tot tegen de knop. De stok houdt men 
daarna elk aan een uiteinde met 1 hand vast, op borsthoogte. 

• De spelers van Team 2 nemen de volgende stok op en schuiven die haaks onder de eerste.  
Hoe haaks mag je zelf bepalen. 

• Wanneer Team 2 denkt de stokken in evenwicht te kunnen houden, roepen ze "JA" en  
Team 1 laat gelijktijdig hun stok los. 

• Team 2 moet nu proberen om de stokken in balans te houden. 
• Team 1 is nu weer aan de beurt en raapt de volgende stok op.  
• Het is de bedoeling om alle 12 stokken op elkaar te stapelen, zonder dat de toren omvalt. 

 
 
 
Als de stapel valt bij: 
 

3 stokken dan levert dat slechts 1 punt op 
4 “ zijn goed voor 2 punten 
5 “ zijn goed voor 3 “ 
6 “ zijn goed voor 4 “ 
7 “ zijn goed voor 5 “ 
8 “ zijn goed voor 6 “ 
9 “ zijn goed voor 7 “ 

10 “ zijn goed voor 8 “ 
11 “ zijn goed voor 9 “ 
12 “ zijn goed voor 10 “ 

 
 
Het einde van het spel:  
 
Het Team dat aan het einde, wanneer de toren omgevallen is, de meeste punten heeft behaald, is winnaar.  
 

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 DE OCTOPUS 
 
 
© 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 de octopus gedurende de gehele verhuurperiode. 


