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Handleiding Sumoworstelen 
 

Opbouw: 

- Zorg dat u genoeg ruimte hebt om de mat te plaatsen (ca 4 m. doorsnee) 

- Bevestig de groene mat en de zwarte rand aan elkaar door middel van het 

klittenband 

 

Gebruik: 

- Laat altijd iemand helpen de pakken aan en uit te trekken 

- Als er iemand in het pak staat moet de rits op de rug, zorg ervoor dat de rits en 

het klittenband goed dicht zitten. Eerst het klittenband om de hals dicht doen en 

dan pas de rits.  

- Druk de blazer tegen het ventiel en blaas het pak op tot het normaal strak zit. 

- Bij het uittrekken van het pak gaat men op de buik liggen, de bijgeleverde sleutel 

(of met een pen) kunt u in het ventiel drukken, zodat de lucht eruit kan (door op 

het pak te gaan zitten gaat dit sneller) Let op: alle lucht er uit laten lopen!! 

- Het speltoestel mag niet met schoenen worden betreden 

- Houdt altijd toezicht op het speeltoestel tijdens gebruik 

 

Afbouw: 

- Zorg dat de lucht goed uit de pakken is en de ritsen dicht zijn 

- Haal de matten van elkaar en vouw ze juist weer op 

- Zorg dat het materiaal schoon en droog is 

- Vergeet niet in te leveren: 2 x sumopakken,  groene ronde mat, 4 x zwarte 

buitenrand, 2 x helm, 1 x handblazer. 

 

Spelregels: 

- Zorg ervoor dat de spelers zich op het groene vlak bevinden 

- 1,2,3 (stampen) ….. start het spel….. 

- Probeer elkaar buiten de rode - blauwe lijnen te duwen, of nog beter; omver te 

duwen 

- 1 punt voor buiten de lijnen duwen, 5 punten voor omver duwen 

- Laat de sumoworstelaars spelen totdat één van de twee 10 (of 20) punten heeft 

bereikt!! 

 

 

Veel plezier!!! 


