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 SJOEL-BAK 
 

Opbouwen van de Sjoel-bak 
 

Leg de sjoel-bak op schragen of op een tafel en leg de 30 houtenschijven / 
stenen op de dwars lat aan het begin punt van de sjoel-bak 
 

Spel uitleg van het Sjoel-bak: 
 

Aan het eind van de bak zitten vier poorten, met kleine openingen waar de 

schijven net doorheen gaan. Deze openingen hebben de waarden 2, 3, 4 en 

1. Aan de kant van de werper is een dwarslat gemonteerd waar onderdoor 

gesjoeld moet worden. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te 

scoren, door de schijven schuivend door de poorten aan het eind van de 

sjoelbak te werpen. 

Een steen die tijdens het spel schuin of geheel op een andere steen terecht 

komt wordt bok genoemd en mag in dezelfde beurt  niet opnieuw gespeeld 

worden. Ook een steen die terug ketst tot onder de dwarslat, mag niet 

opnieuw worden gebruikt.  

Puntentelling: 

De vier poorten aan het einde van de sjoelbak hebben elk een andere 
waarden, die is aangegeven boven de openingen. Na 3 beurten wordt 
gekeken hoeveel stenen er in elk van de vakken aanwezig zijn. 

Zit er in alle vier de vakken 1 steen dan krijg je geen 10, maar 20 punten. 
Zitten er in elk vak 2 stenen dan heb je 40 punten. Bij 3 schijven in elk vak, 60 
punten, enzovoort (4 schijven = 80 punten, 5 schijven = 100 punten, 6 
schijven = 120 punten, 7 schijven = 140 punten).Bij resterende stenen (dus 
als het aantal stenen in elk vak niet meer gelijk is), dan worden de 
afzonderlijke punten geteld zoals aangegeven boven de poorten. Deze losse 
punten worden bij de 20-tallen opgeteld. In totaal kunnen met de 30 stenen 

148 punten worden behaald. Namelijk 7 schijven in 
elk vak (7 x 20 = 140 punten) en daarnaast nog 2 
schijven in het vak met waarde 4 (2 x 4 = 8 
punten). 

  30 sjoel stenen        
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