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ZK-2007.15 Twee emmertjes water dragen 
 
 
Lees voor het opzetten en gebruiken van het spel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door.  
Bewaar deze gebruikershandleiding bij het spel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. 

 
Leeftijd : 12 t/m 75 jaar                     Transsport maat : 100 – 30 - 30 cm                       Gewicht : 2,75 kg 

 
    

              
 

 1: Opzet en spel instructie: 
 
Kies een geschikte locatie uit om het twee emmertjes water dragen te houden. Bij voorkeur op een vlakke en  
zachte ondergrond zoals gras of zand.  U kunt het pacours moeilijker maken door pionnen tussen de  
start- en eindstreep te plaatsen waar de deelnemer in slalom omheen gaat . 
Wanneer u met meerdere teams bent, kunt u een finaleronde spelen of de tijd met een stopwatch bijhouden. 
U behaalt de hoogste score, wanneer u de jukken zo waterpas mogelijk houdt en zo min mogelijke  
schokbewegingen maakt. Leeg de emmers in de daartoe bestemde opvangbak en meet de hoogte van het water. 
Degene met het hoogst aantal centimeters water heeft, heeft gewonnen. 
 
U krijgt : Een juk van hout met hieraan bevestigd twee kettingen en twee karabijnhaken. 
                     Tevens komen er twee emmers bij en een opvangton. U kunt de kettingen korter maken  
         doormiddel ze dubbel te doen aan de karbijnhaak  
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2 Uit te voeren door de spelleider: 
 

1. Controle van het pacours op scherpe of uitstekende voorwerpen. 
2. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 1 persoon. 
3. Het waterniveau kan aan het einde van het spel gemeten worden met een duimstok. 
4. Het gebruik van voedsel en drinken tijdens het spel is niet toegestaan. 
5. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende  
      middelen te zijn tijdens deelname aan het twee emmertjes water dragen. 
6. De duur van het twee emmertjes water dragen  kunt u bepalen door een bepaalde hoeveelheid 

water te verstrekken of een tijd vast te stellen, en daarna de hoeveelheid water te meten. 
7. Het is niet toegestaan om de deelnemer te duwen of te trekken, i.v.m. letselschade. 
8.   Bij beëindiging van het spel controleert u de houten juk met de kettingen / karabijnhaken  
      en het aantal emmers met de opvangtonnen. 

 
3 Oppervlakte: 
Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het pacours een vrije ruimte van minimaal 1 meter  
aanwezig te zijn. De benodigde ruimte inclusief de vrije ruimte is door uzelf te bepalen. 
 

  
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 TWEE EMMERTJES  
                                         WATER DRAGEN 
 
 
 
 
© 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 twee emmertjes water dragen en toebehoren gedurende de gehele verhuurperiode. 

 


