
 

 

 

 

SPELREGELS 

VOLKSSPELEN 

 

 

GAAIBOL 

Men moet van op een afstand met houten bollen gaaien omver gooien die op een gaaibord 
scharnierend zijn bevestigd. Elke omvergevallen gaai levert punten op. 
 
VLOERBOL 

Men moet twee tegen twee spelen en met een halfafgeronde bol zo dicht mogelijk bij een paaltje 
of muntstuk rollen. Elke bol die het dichtst bij het doel ligt levert een punt op. 
 
TROU-MADAME 

Door middel van houten schijven die een beetje zijn afgerond, moet men in openingen of deurtjes 
rollen dit zijn doelwitten om zo punten te scoren. 
 
BAKSCHIETEN 

Door middel van schijven naar een bak gooien om zoveel mogelijk schijven in het centrale gat te 
gooien. Variante hierop is het tonspel. 
 
MANNETJESSPEL 

Met een loden bolletje probeert men zoveel mogelijk mannetjes omver te duwen. Elk omver 
geduwd mannetje levert punten op. 
 
TOPTAFEL 

Met een ruk aan een touwtje probeert men met een tolletje zoveel mogelijk kegels omver te tollen. 
Elke kegel levert een punt, de middelste kegel, 2 punten.  
 
VLAKTAFELSPEL 

Met man tegen man probeert men koperen schijven zo dicht mogelijk bij de achterste pin te 
schuiven d.m.v. een keu schuift men de pinnen verder.  5 Schijven per man die verschillend gemerkt 
zijn. 
 
RINGWERPEN 

Van op een willekeurige afstand proberen de rubberen ringen rond de haakjes te gooien, een zo 
groot mogelijke score is hier de beste manier van te winnen. 
 
RICHT-TAFELKEGELSPEL 

Door middel van een houten bal proberen kegels omver te doen die op een afstand staan van een 
bepaald startpunt dat scharnierend is opgesteld. De omgevallen kegels bij elke beurt verwijderen 
zodat deze geen hindernis kunnen vormen. 
 
REKKER-REKSPEL 

Door middel van een houten schijf proberen door een opening te schieten. Deze houten schijf wordt 
met een elastiek weggeschoten, iedere keer door het poortje scoort. 
 
PUNTENSJOELBAK 

Door middel van houten schijven zo dicht mogelijk bij de laatste lijn schuiven hoe korter bij de 
eindlijn hoe meer punten. Eens deze lijn gepasseerd verlies je het spel. 
 
DARTS 

Het Engelse darts spel wel door iedereen gekend de buitenste cirkel punten maal 2 de middelste 
cirkel punten maal 3 de roos in het groen 25 punten de roos in het rood 50 punten. 



 
KNIKKERSPEL 

Een heel leuk kinderspel waarbij de knikker van veschillende hoogtes naar beneden daalt en 
onderaan in een gaatje rolt je moet met 5 knikkers zoveel mogelijk punten scoren. 
 
STELTEN 

Loopstelten te gebruiken op 2 verschillende hoogtes. 
 
PETANQUE 

Het alom bekende Franse spel zo kot mogelijk bij het kleine balletje te smijten. 
 
DOOLHOF 

Dit spel speel je met 2 personen die aan weerszijden een bak vasthouden en in de bak is een 
doolhof gemaakt de bedoeling is het balletje zo vlug mogelijk van de startlijn naar de aankomstlijn 
te verplaatsen. 
 
KEGELHINDERSPEL 

Je moet proberen de kegels omver te kegelen ondanks de hindernis. 
 
DOBBELSTEENSPEL 

Je kan dit tesamen met verschillende spelers spelen de houten bal tegen de dobbelstenen en de 
hoogste of laagste score wint aan jouw de keuze. 
 
HAMERKESSPEL  

Met een klein hamertje de knikker terugslagen en zo proberen bij je tegensander punten te scoren 
wordt gespeeld met max 4 personen 
 
PIONHENGELEN 

Met een kleine hengel 6 pionnen van plaats verwisselen die eerst klaar is, is de winnaar 
 
TAFEL WIEBELBOOT  

De boot proberen met 2 spelers uit zijn evenwicht te brengen 
 
PUNTENBAK  

Je moet de bal naar voor spelen met een biljartkeu en proberen in een gaatje te laten vallen als de 
bal terugkomt kan hij tegen een obstakel rollen en zo verzamel je minpunten 
 
WIELROLLEN  

het wiel op een gecontroleerde manier zo hoog mogelijk laten stoppen  
 
ROLSJOELBAK 

De sjoelschijven op hun kant plaatsen en naar achteren rollen 
 
SLINGERPLANK 

Het spel wordt geleverd met 1 bal.  De bal op de plank leggen en met behulp van het wieltje de bal 
zover mogelijk naar achteren spelen 

 


