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                                                              Melhoek, augustus 2016 

        

Melhoekfeesten 2016 
Zondag 28 Augustus 2016 

38e Spel Met Grenzen 
 
De spelen gaan door op de terreinen van de firma Stalibo, de ploegen worden verzocht om 
14u00 aanwezig te zijn (weging van de koordtrekkers.) De spelen starten stipt om 15u00. 
      

    Overzicht van de spelen. 

  1.  Muizen & verdelgers  
  2. Koordtrekken - reeks 1- 
  3.  Hindernissen for kids  
  4. Koordtrekken - reeks 2- 
  5. Huwelijksnacht 
  6. Koordtrekken - reeks 3- 
  7. De kermis  
  8  Koordtrekken - FINALE- 
  9. Waterpret  
           
 
De Joker: Elke ploeg kan op één van de spelen zijn joker inzetten, die dan het aantal punten 
op dat spel verdubbelt . De ploegen dienen zelf voor een zo origineel mogelijke joker te 
zorgen. 
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Spel 1: Muizen & Verdelgers  
 

Deelnemers:  2 mannen – 2 vrouwen  
Max. Speeltijd: 2 minuten 
Reeksen: reeksen van 2 ploegen   
 
De mannen spelen de verdelgers en de vrouwen zijn de muizen. Er wordt met 2 ploegen tegelijk 
gespeeld.  
Achteraan het speelveld staan 2 hokken met elk 2 deuren. Elke ploeg speelt voor 1 hok, met achter 
de ene deur een verdelger van de andere ploeg. Achter de andere deur ligt een stuk kaas. 
De verdelgers worden in de gaten gehouden door de scheidsrechters. De 2 andere verdelgers staan 
reserve naast het hok .  
De muizen die aan de overzijde van het terrein staan, lopen na het fluitsignaal naar het hok  en opent 
één deur . Als er een verdelger in het hok zit, moet de muis zo snel mogelijk terug naar de startplaats 
lopen, terwijl de verdelger de muis achtervolgt en probeert om haar staart te grijpen. 
Van zodra de eerste muis over de startlijn is, mag de verdelger de staart niet meer aanraken en mag 
de 2° muis vertrekken. De verdelger keert zo snel mogelijk terug naar het hok voor een volgende 
beurt. 
Ondertussen zijn de 2 reserveverdelgers onder toezicht van de scheidsrechter in een willekeurig hok 
van de tegenstander verdwenen, waarna het spel zich herhaalt.  
Het spel stopt wanneer er 4 kazen zijn genomen. In dit geval telt, naast de punten, ook de beste tijd. 
Als de maximumtijd is bereikt, tellen alleen de punten. 
De verdelger moet achter de muis lopen die zijn deur heeft geopend.  De muis mag zijn eigen 
staart niet vasthouden!   
De puntenverdeling:  0 punten voor de muis bij het verlies van de staart 

1 punt voor de muis bij het nemen van een stuk kaas 
   5 punten voor de muis als het met de staart over de lijn komt 
   3 punten voor de verdelger, als hij de staart van de muis kan grijpen 
Bij gelijkstand worden de punten gedeeld door de ploegen met gelijke punten. De ploegen  worden 
door de jury geloot evenals de plaats en de volgorde van optreden. 

 

Spel 2: Koordtrekken – Reeks 1 
Aparte Competitie !!! 

    
Deelnemers: MAX. 6 spelers   >= 16 jaar 
Reeksen: 2 ploegen  
Max. Speeltijd: ???? 
 
Het totale gewicht v.d. spelers in trekkledij mag de 400kg niet overschrijden. 
De spelers worden voor de aanvang van de spelen door de jury gewogen. Er mag alleen getrokken 
worden met sportschoenen zonder pinnen. Er wordt getrokken in reeksen. 
De spelers plaatsen zich elk aan een kant achter de lijn. Aan beide kanten v.d. koord zijn 2 linten 
bevestigd, de eerste speler van iedere ploeg is verplicht voor dit lint te blijven. 
Bijgevolg is deze verplicht mee achteruit te gaan wanneer zijn ploeg aan de winnende hand is. In het 
midden v.d. koord hangt een draad die verbonden is met een geluidsignaal (claxon). Wanneer een 
ploeg erin slaagt reglementair (door voldoende afstand – recht achteruit te trekken) de verbinding 
met het geluidsignaal (claxon) te verbreken wordt deze winnaar van zijn reeks. 
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Spel 3: Hindernissen for kids ( kinderspel)  
 
Deelnemers: 4 kinderen (tot 12 jaar) + ploegleider  
Max. Speeltijd: snelste tijd  
Reeksen: reeksen van 2 ploegen 
 
Aan beide zijden van het terrein staan de 2 spelertjes van beide ploegen opgesteld. 
Speler 1 vertrekt na het startsignaal over een hindernissen parcours, zijnde: over een muurtje van 
strobalen springen, door een tunnel kruipen, onder een net sluipen en zich door een autoband 
wringen (vastgehouden door de ploegleider), zo naar de andere kant van het speelveld.  
Daar tikt hij speler 2 aan en deze neemt zo op dezelfde manier het hindernissen parcours om zo 
speler 3 en daarna speler 4  in het spel te  brengen. 
Na speler 4 is het opnieuw de beurt aan speler 1. Elke speler loopt op die manier 2x het parcours. 
  
De snelste tijd verdient dan ook het hoogste aantal punten.   
 
De ploegleider mag de spelers begeleiden en aanmoedigen langs het parcours.  

 
 

Spel 4 : Koordtrekken – Reeks 2 

 
 
Spel 5:  Huwelijksnacht 
 
Deelnemers: 2 spelers ( 1 MAN – 1 VROUW ) 
Max. speeltijd: SNELSTE TIJD  
Reeksen: 2 ploegen per reeks 
 
Aan de startlijn staan de 2 spelers ( 1 man / 1 vrouw ) met een matras en een zak. 
In de zak zitten 2 hoofdkussens , 2 kussenovertrekken, 1 laken, 1 deken, 2 slaapklederen, 2 
slaapmutsen en een kaars . 
Aan de overzijde van het speelveld staat een bed.  
Bij het startsein neemt de man de matras en loopt ermee naar het bed. Hij keert terug en vertrekt 
met het eerste stuk uit de zak dat door de vrouw hem wordt aangegeven.  
De rest van de voorwerpen dienen zo één voor één te worden overgebracht met uitzondering van de 
slaapkledij, slaapmuts en de kaars. De twee hoofdkussens worden samen overgebracht, alsook de 
kussenovertrekken. (de man loopt op die manier 5x alleen over) 
Vervolgens moet de man, de vrouw helpen bij het aantrekken van haar slaapkleed en muts. Dan 
kleedt hij zichzelf aan en samen lopen ze dan naar de overkant om het bed volledig op te maken: dit 
is: de hoofdkussens in de kussenovertrek, uiteinden van het laken en het deken onder de matras . 
Nadat het bed is opgemaakt lopen ze terug richting kaars . De vrouw neemt de kaars in de hand en 
de man draagt de vrouw in zijn armen naar het bed. Bij het bed aangekomen trekken beide spelers 
hun schoenen uit en kruipen samen onder de dekens . 
De tijd stopt wanneer géén enkel lichaamsdeel nog zichtbaar is !! 
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Spel 6: Koordtrekken – Reeks 3 
 

Spel 7: De kermis  
 

Deelnemers  4  spelers (1  volwassenen man, 1 volwassen vrouw  en 2 kinderen  )  
Reeksen:   reeksen van 2 ploegen  
Speeltijd:  4 min 
 
Aan de startlijn staan de 2 volwassen spelers van elke ploeg opgesteld. Aan de overzijde van het 
terrein liggen 2 met water gevulde vijvertjes, met daarin telkens 2 eendjes. De 2 kinderen van elke 
ploeg nemen daar plaats met een vishengel. 
Bij het startsein nemen beide spelers van elke ploeg (zonder te kijken naar de waarde), uit een met 
stro gevulde ton, elk één genummerd eendje. De vrouw neemt dan plaats in de kruiwagen en de man 
rijdt via het nemen van de hindernis  naar de overzijde. Ze gooien daar hun eendje in het visvijvertje 
en keren, zonder hindernis, terug naar de startplaats om hun volgende eendjes op te halen .  
Van bij het startsignaal proberen de kinderen door middel van hun vishengel de eendjes uit hun 
vijvertje te vissen. Volwassenen mogen geen aanwijzingen geven. 
Wie binnen de voorziene speeltijd het meest op de eendjes vermelde punten heeft verzameld, wint 
het spel  

 

Spel  8: Koordtrekken – Finale 
 
 

Spel 9 Waterpret   
Deelnemers: 5 spelers + ploegleider 
Speeltijd : 4 minuten 
Reeksen: 2 ploegen per spel  
Speelveld: de helft van het terrein 
 
Aan de startlijn staan 5 geblinddoekte spelers en 3 met water gevulde emmers. De ploegleider geeft 
dan aan speler 1 een met water gevulde emmer. Deze geeft hem dan achterwaarts boven het hoofd 
door aan speler 2, die de emmer op zijn beurt aan speler 3 geeft, enz….   
Nadat de 1e  emmer bij speler 2 is, geeft de ploegleider de 2e emmer aan speler 1. Hetzelfde gebeurt 
met emmer 3. 
De spelers moeten stilstaan als de emmers worden doorgegeven.  
 
Nadat de 3e emmer is doorgegeven, loopt speler 1 geblinddoekt naar het einde van de rij. Hij neemt 
plaats achter speler 5 om daar terug de eerste emmer aan te nemen.  
Hetzelfde gebeurt met de andere spelers.  
 
De ploegleider mag aanwijzingen geven over de richting.  
Eenmaal aan het einde van het terrein gekomen, geeft de speler die over de finish staat en de 
emmers aanneemt, de emmers aan de ploegleider.  Deze giet het water in een ton. 
De spelers kunnen, indien er nog tijd over is, teruglopen (geblinddoekt) en de estafette opnieuw 
laten beginnen. De ploegleider dient dat terug te lopen met de drie lege emmers om ze aan de 
startlijn opnieuw te vullen. 
 
Als er een emmer valt, mag deze niet opgeraapt worden. Het spel gaat dan verder met een emmer 
minder. 
Doel is zoveel mogelijk water overbrengen binnen de 4 minuten.  



 5 

***** opmerkingen ***** 
 
   
**** Meerdere spelers mogen aan verschillende spelen deelnemen. 
 
**** Vraag informatie en uitleg zoveel je wil, maar doe dit op tijd en vóór een spel begint, 
niet daarna! 
 
****Speel om te winnen maar wees een faire verliezer! 
 
****Indien er zich een speler of speelster tijdens de spelen mocht kwetsen moet hij of zij 
daarvan onmiddellijk het bestuur van Dekenij Melhoek verwittigen en eventueel de nodige 
verzorging laten gebeuren door de vrijwilligers van Het Rode Kruis  
     

Het bestuur van DEKENIJ MELHOEK dankt u voor uw 
sportieve medewerking en wenst jullie VEEL SUCCES !!!!!!!! 


