Speluitleg

Spellen overzicht

Color Sutu
Verover de muur in je gekozen kleur. Probeer binnen twee minuten zoveel mogelijk
vlakken van de tegenstander in jouw kleur (rood of groen) te schieten. Nog mooier,
en de ultieme overwinning: Als het je lukt alle vlakken van de muur in jouw kleur te
schieten dan win je meteen!
Time Sutu
De digitale variant van het welbekende muurtje trap. De Sutu licht op en van
boven naar beneden gaan steeds meer vlakken uit. Door op tijd de muur te raken
licht de hele muur weer op en begint het ‘leeglopen’ opnieuw. Probeer het je
tegenstander moeilijk te maken door hem lastige ballen te bezorgen die hem veel
tijd gaan kosten. De speler die te laat is, heeft verloren. Hoe hoger het level, hoe
minder tijd je hebt.
Shape Sutu
Schiet de oplichtende vormen uit. Probeer de juiste vlakken te raken en zo de
vorm weg te schieten. Er komen steeds moeilijkere vormen tevoorschijn. Daag
jezelf uit door van steeds grotere afstand te schieten. Wie kan het beste mikken?
Total Sutu
Probeer de hele muur te vullen door ieder vlak aan te schieten. Het lijkt makkelijk,
maar: Als je een vlak raakt dat je al eerder hebt aangeschoten, begin je weer
opnieuw! Kunst is een zo lang mogelijke serie neer te zetten. Variant: Tegen elkaar
te spelen, om de beurt: Wie als eerste mis schiet heeft verloren.
Double Sutu
Probeer elkaars schoten na te bootsen door precies hetzelfde vlak te raken als je
voorganger. Speler 1 schiet een vlak naar keuze aan, speler 2 probeert vervolgens
hetzelfde vlak te raken. Variant: Een speler achter de Sutu tikt met de hand het
vlak aan dat geraakt moet worden. De andere speler moet dat vlak raken; een
ultieme training voor je schiettechniek.
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Target Sutu
Op een willekeurige plek licht een target op. Probeer deze zo snel mogelijk te
raken, want de tijd tikt weg. Probeer in een zo hoog mogelijk level te komen.
Target Sutu multiplayer
De afvalrace versie van target Sutu. Kies van te voren met welke kleur je speelt.
Op een willekeurige plek licht je een target op. Probeer deze zo snel mogelijk te
raken, want anders lig je uit het spel.
Speed Sutu
Schiet de bal zo hard als je kan op de Sutu.
De snelheid van je schot zal op de Sutu worden weergegeven in kilometers per uur.
Spot Sutu, highscore game
Raak het vlak voordat deze leeggelopen is en zet een score neer. Hoe verder je
komt
hoe sneller de vlakken leeglopen en hoe meer vlakken er geraakt moeten worden.
Let goed op voor de dubbel gekleurde vlakken, deze bonusvlakken zullen je helpen
om een hogere score te behalen.
Je hebt 3 levens en aan het eind van het spel is je score op de Sutu terug te zien.
Penalty Sutu
Neem penalties. Wissel steeds van keeper en penalty nemer en win van je
tegenspeler.
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