
 
 

______________________________________________________________________ 
 
Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam    BSW Uitleen 

 
Sportlaan 77  3078 WR Rotterdam  T 010 820 18 00  KvK Rotterdam 40342952 

 E uitleen@bsw-rotterdam.nl   I www.bsw-uitleen.nl  I www.bswrotterdam.nl  IBAN NL71ABNA084322774  

 

Spelbeschrijving 
Waterracehoed is een spel dat door 2 of meer spelers of teams wordt gespeeld. Het bestaat 

uit een helm met daarop een plateau. Bedoeling van dit spel is om met de helm op het hoofd 

water over te brengen naar de finish. De speler of team die binnen een bepaalde tijd het 

meeste water overbrengt wint het spel. 

Spelregels 
Dit spel wordt door 2 of meer spelers of teams in de buitenruimte gespeeld. Vooraf wordt een 

parcours uitgezet met een start- en finishplaats en bepaald hoeveel tijd de speler/loper krijgt 

om zoveel mogelijk water over te brengen naar de finish. Bij de finish wordt een emmer 

geplaatst. De speler/loper plaatst de waterracehoed op zijn hoofd en zet op het plateau een 

beker gevuld met water. Na het startsein gaat de speler/loper zo snel mogelijk over het 

parcours naar de finish en leegt daar de beker met water in de emmer. Hij mag daarbij niet 

worden geholpen. Vervolgens keert hij terug naar de start voor een volgende run. Dit wordt 

herhaald tot de tijd stopt. De speler of het team dat in de kortste tijd het meeste water 

overbrengt wint het spel. 

Spelvormen 
Er kan ook voor worden gekozen dat het teamleden is verboden om de loper bij de start en 

finish te helpen. Of dat bij terugkeer het juk wordt overgedragen aan een teamspeler die 

vervolgens als loper optreedt. Dit spel is bij uitstek geschikt om te worden ingezet bij een 

spellenestafette of –parcours. 

Tactiek 
Dit spel vraagt om concentratie en enige snel- en behendigheid. 

Productinformatie 
Aantal personen: 2 of meer spelers/teams  

Leeftijd:  6 tot 99 jaar 

Afmetingen:  L 37 cm, B 20 cm 

Sub-producten:  Let op: bekers en emmers worden niet meegeleverd 
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