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De Touwtrekkerij 
Beleef dé nostalgische kermisattractie van weleer met ‘De Touwtrekkerij’. Altijd prijs! 
 
Gerund door de markante exploitanten: Antje, Meindert en Kees. Zij erfden deze kermiskraam van hun 
geliefde tante Beth. Het kermisbloed gierde door haar aderen. Ze trok van gewest tot gewest met haar 
kraam en had een flinke neus voor buitengewone spullen. Alles kleefde aan haar kromme vingers en ze 
werd steeds rijkelijker omringd door frappante zaken. Het was een portret, die Tante Beth! 
 
Toen Beth ging hemelen liet ze de gehele boedel na aan haar verwanten. De erfenis van deze unieke 
vrouw bestond niet uitsluitend uit 500 meter touw. Kom op en stap in de vervreemdende wereld van 
Tante Beth. Kies een touw en trek. Welke prijs win jij? Een topstuk of toch een niemendalletje? Een ding 
is zeker, jij bent uniek en de prijs is uniek. Precies zoals Tante Beth het had gewenst. 
Wie wil, wie kan, wie trekt d’r an. 
 
Technische details: 

 3 acteurs 

 Voorbereiding 3 uur voor aanvang 

 afmetingen tent: 4,7 meter breed, 3,7 meter diep, hoogte 3,50 meter 
 
Note: Voor het opzetten en veilig op zijn plaats houden van de tent is het noodzakelijk om op 2 of 4 
punten scheerlijnen te plaatsen. Op gras is dit geen probleem. Is het niet mogelijk om scheerlijnen te 
plaatsen dan is een verzwaring noodzakelijk. 

Voorbeeld:  4 x 150 kg 
 

 speelvlak minimaal 5 x 7 meter, vrije hoogte 4 meter (of in overleg) 

 publieksopstelling: zitten of staan in halve maan 

 stroomaansluiting 1 x 230 volt 

 Geluid via eigen installatie 

 Bij donkerte, belichting van buitenaf via de organisatie (of in overleg) 

 vlakke ondergrond 

 speelduur +/- 3 x 30 of +/- 2 x 45 minuten binnen een dagdeel van 4 uur (of in overleg) 

 tussen de sets niet verplaatsbaar 

 parkeermogelijkheid voor grote bestelbus (lengte 7,5 meter, hoogte 3 meter)  

 Laad- en losmogelijkheid direct bij de speelplek is noodzakelijk. 

 consumpties/maaltijd voor 3 personen (vegetarisch is altijd goed) 

 kleed-/schminkruimte met toegang tot warm stromend water 
 
Bij indoor-evenementen vooraf bespreken wat de mogelijkheden zijn. 


