
K A N J A M   

Doelstelling:  

Juist 21 punten scoren! 

 

Onderdelen:   

* Twee zwarte tonnen 

* 1 gele frisbee 

 

Wat is Kanjam en hoe wordt het gespeeld? 

Kanjam Is een populair frisbee spel overgewaaid uit Amerika waarbij je met behulp van een 

ploegmaat een frisbee in een ton probeert te werpen. Het wordt gespeeld met twee tonnen, in 

teams bestaande uit twee spelers. De tonnen worden ongeveer 15m uit elkaar geplaatst en bij elke 

ton staat een speler. De speler die de frisbee tegen of in de ton probeert te tikken mag overal gaan 

staan binnen het speelveld (ook voor de ton) maar mag de ton niet aanraken. 

De punten worden als volgt gescoord:  

- de frisbee raakt met behulp van je teamgenoot de ton = 1 punt. 

- Je raakt de ton zonder hulp van je teamgenoot = 2 punten. 

- de frisbee gaat via je teamgenoot in de ton = 3 punten.  

- Je werpt de frisbee direct in de ton via de bovenkant of via de gleuf = direct gewonnen!  

Het team dat juist 21 punten scoort is de winnaar. Scoor je er over en springt je stand van 20 naar 22, 

dan tellen de volgende als minpunten. Dit gaat door tot je exact 21 punten behaalt. 

Bij een gelijke stand van 21 punten (niet mogelijk bij een "direct gewonnen" worp), nadat beide 

teams evenveel worpen hebben uitgevoerd, worden er verlengingen gespeeld. Hierbij komt elk team 

nog één keer aan de beurt (elke speler van het team mag nog 1 x werpen). Is na deze 1ste verlenging 

de stand nog gelijk dan volgt een volgende verlenging tot de winnaar bekend is. 

Het spel kan op alle ondergronden gespeeld worden, zowel binnen (indien voldoende ruimte) als 

buiten. 

 

Schade of verlies: 

Wordt bepaald a.d.h.v. de ernst. Indien de waarborg ontoereikend is t.o.v. schade of verlies, dan 

kunnen extra kosten worden aangerekend aan de ontlener. 


