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SL-2007.14    twister 
 
 

 
 

U  krijgt: 
Een speelveld van 120 cm bij 115 cm met gekleurde cirkels en een bord met  
wijzer die verdeeld is in verschillende kleuren en ledematen. 
 
Het spel: 
Draai de wijzer, voer de opdrachten uit en probeer de laatste te zijn die overeind blijft. 
 
Het aantal Spelers: 
Voor minimaal 2 personen of meer spelers tussen 6 en 60 jaar. Om echt in de knoop te raken 
moet je minimaal met 3 personen zijn. 

De spelregels 
 
Uitgangspositie: 
 
• Leg het speelveld bij voorkeur op een zachte, vlakke ondergrond en plaats de draaischijf op een tafel. 
• Een persoon is de spelleider die het wijzer ronddraait en het resultaat hardop zegt.              

                    

  Gebruikershandleiding 
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Het spel:  
 
• De spelers verdelen zich aan de zijkanten van het speelveld. 
• Draai met de wijzer tot dat deze stil staat. 
• De ledematen en de kleur worden door de punt v/d wijzer aangeven. 
• De spelleider draait de wijzer en roept de kleur en de ledemaat luidkeels naar de spelers. 
• De speler zet haar/zijn ledenmaat op een vrije cirkel in de betreffende kleur. 
• Wanneer een speler: omvalt – een ledemaat loslaat – met een ander ledemaat  

het speelveld raakt of een verkeerde kleur kiest, dan is deze speler af. 
• Wanneer er een ledemaat verplaatst moet worden blijven de overige ledematen zonder  

los te komen op hun plaats staan. 
 
Het einde van het spel:  
 
Het spel wordt gespeeld totdat : 
  
Er nog maar een speler overblijft deze heeft gewonnen. 
 

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 TWISTER 
 
 
© 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 twister gedurende de gehele verhuurperiode. 

De punt v/d wijzer  geeft de kleur aan. De punt v/d wijzer geeft het lichaamsdeel om 
te verplaatsen aan, bijv: linker voet of arm – 
rechter voet of arm.


