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Wageningse Frisbee Vereniging WAF
Na je eerste frisbee training is frisbeeën niet meer
te vergelijken met het overgooien van een plastic
pannenkoek op het strand. Ultimate frisbee is een
serieuze sport die ook in competitieverband beoefend
wordt en waar hard voor getraind moet worden. Bij WAF
houden we ook van leuke activiteiten buiten het veld
zoals spelletjes na de training, een pub-quiz, poolen of
een pannenkoekenavond. Kortom gezellig hangen zodat
je je teamleden beter leert kennen.
Ultimate Frisbee

WAF speelt ultimate frisbee, of simpelweg ultimate.
Dit is een zeer intensieve teamsport waarbij je indoor
in teams van vijf en outdoor in teams van zeven speelt.

Wageningen Frisbee Association WAF
After your first frisbee training session, you won’t see
the sport as throwing a plastic pancake on the beach
anymore. Ultimate frisbee is a serious sport, which
is played with a team, and for which you need to train
hard. WAF also likes to organize fun activities off the
pitch, where you get to know your team members
even better such as playing games after training,
pub-quizzing, playing pool or just having a drink.
Ultimate Frisbee
WAF plays the game of ultimate frisbee, also known as
as simply ultimate, a very intensive team sport, which

Doel van ultimate, naast winnen natuurlijk, is het vangen
van de frisbee in de eindzone van de tegenpartij. Bij
deze sport wordt je gooivaardigheid, vangvaardigheid en
tactiek bijgebracht. Verder wordt er aan duurvermogen
en explosiviteit gewerkt. Omdat er niet gelopen mag
worden met de frisbee in de hand, moet je overgooien
en is ultimate een echte teamsport. Naast de trainingen
zijn er competitiedagen en toernooien waarin je kennis
kunt maken met het verrassende en spannende ultimate.
Omdat ultimate een relatief kleine sport is, kun je
naarmate je niveau verbetert nieuwe uitdagingen aangaan,
zelfs tot de nationale teams.

Spirit of the game
Uniek bij ultimate is de manier waarop spelers
met elkaar omgaan. Tot op het niveau van de
wereldkampioenschappen is er geen scheidsrechter
betrokken bij het spelletje. Onenigheden tussen de teams

is played indoor with five players in a team and outdoor
with seven players in a team. The objective of the game
is to catch the frisbee in the end-zone of the opposing
team. During the training you will learn frisbee techniques
(throwing and catching) and game tactics, improving
both your stamina and explosiveness. As walking with
the frisbee is not allowed, team play is crucial. Besides
trainings, there are competition days and tournaments
in which WAF competes against both teams from the
Netherlands, and international teams too. Because
ultimate is a relatively small sport, you can take on new
challenges quite easily as your level improves, even up to
the national teams.

Spirit of the game

worden tijdens het spel eerlijk en snel afgehandeld.
Mocht er per ongeluk een fout gemaakt worden dan is
het de bedoeling dat het spel verder gaat alsof de fout
niet gemaakt was. Regel één bij ultimate is dat een
ultimate speler nooit met opzet een fout zal begaan. Aan
het shirtje trekken, een doorgebroken speler neerleggen
enzovoort gebeurt gewoon niet.

Meer informatie
Heb je in interesse, neem dan contact op met iemand
die met een frisbee staat te gooien of kom eens mee
doen met onze trainingen. Je kunt voor meer informatie
ook een mailtje sturen naar: waf@wur.nl, of kijk op onze
website: www.waf.wur nl of op de website van
SWU Thymos: www.swuthymos.nl.

which players respect each other, especially since there
are no referees. The different players quickly and fairly
deal with any disputes that occur on the field. The idea is
that when a player makes a foul, the game continues as
if the foul was never committed. Rule number one in the
ultimate is that a player never makes a foul on purpose.
So pulling your opponents’ shirt, tackling and all that
stuff simply does not happen.

More information
If this leaflet has sparked your curiosity, feel free to
come join our practice. Of course you can contact us by
e-mail at waf@wur.nl, or visit our website at www.waf.
wur.nl or the site of SWU Thymos
(www.swuthymos.nl).

Spirit of the game, unique aspect of ultimate is the way in
You can always ask one of our players for more
information, just keep looking for flying discs.

www.waf.wur.nl

