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Ie kunt iemand natuurlijk
liggend vastbinden maar je
kan er ook je deurpost voor
gebruiken. In de bovenste
hoeken van de deurspon
ning draai je twee z.g. ouen
( Rubo,Gamma etc.) woor
aan je de onder ztevig kunt
bevestigen.
Verder zijn er in je naaste
omgeving tal van martel
werktuigen Ie vinden, zoals
ie haarbarstel waar je het
lijf mee kunt "sirelen", een
pakie simpele schoenveters
waar je de ballen mee kunt
billden en ook de kokosmat
in de gang kim ie in je spel
betrekken - Ie uk bij kniel
activiteiten.
Veel s]nven willen gE)~llagen
worden, en dan oak vaak
met een zweep. Maar als ie
dat nog nooit gedoan hebt,
kan het heel eng zijn am ie
mand daarrnee te slaan. Ik
zal eerst uitleggen wat voor
SOOI ten zwepen er ziin, en
daarna een paor spelregels
VOOI het gebruik van zwe
pen uitleggen.
De volgende soorten zwepen
zijn te krijgen:
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Deze 7.weep komt voor in
zeer veel. vanEH0iten. Ze zijn
vaak van leer gemaakt. Het
leer kan :lacht of hard zijn.
Oak vindt je ze in rubber en
suede. Sams zitten er kno
pen iII de veters - die zijn
zeer gemeen. Oak zijn er
verschillende lengtes. Een
lange zweep is rnoeilijker te
richt~n dan een kOlte.

De echtc cowboyzweep; is
alleen voor gevorderden. je
moet ontzeltelld veel oefe
nen om het onder de knie te
krijgen.
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Lang, dun en zeer gevaar
lijk. Dit is het soort zweep
dol bij paardrijden wordt
gebruikt, ze lijken makke
lijk te hanteren, maar je
sloat er snel Ie hard mee;
voorzichlig oefenen dus.
Er zijn twee manieren am te
sloan; je kunt de hele lengte
van de zweep op hel
lichaam laten komen. of je
kunt aileen het leren stukje
aan het uiteinde gebruiken.
Het is aan te raden am in
het begin aileen het leren
stukje Ie gebruiken.

Veel succes!
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Hoe Ktoet it Sr~~t1?
Kies in het begin voor een korte zweep van zacht leer. Die zijn gemakkelijker te controleren en het is minder erg
als je een keer misslaat. Het is belangrijk am Ie weten waar je op een mensenlij£ kunt slaan. In ieder geval niet
op het lagere gedeelte van de rug-tin de holte), daar zitten de nieren achter. Ook moet je niet op de buik slaan.
Knieen, knieholtes en nek evenmin. De schouders. rug, billen, en bovenbenen kunnen het meeste hebben.
Om een idee te krijgen van hoe hard je mag slaan, is hel goed am het bij jezelf te proberen. Niet dal je jezelf hele
maal bont en blauw hoef! te sloan. Sla maar op je arm of bovenbeen. Richting is oak belangrijk. Het is weI de be
doeling dat de zweep daar belandt waar je hem wou hebben. Oefen bijvoorbeeld met een kussen.
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