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SPELREGELS SJOELBAK 
 

Aantal spelers: 
onbeperkt, één per één 
 
Spelregels volksspel sjoelbak: 
 
• Het is de bedoeling dat alle 30 

schijven in 3 rondes of onderbeurten, 
evenredig door de poorten verdeeld 
worden. Om zoveel mogelijk punten 
te scoren dien je dus in alle 4 poorten 
evenveel sjoelen te schieten.  

• Start met zoveel mogelijk sjoelen 
door de poorten te schieten. Zijn de 
schijven op? Neem dan voor de 2de ronde alle schijven die niet in de poortjes 
zitten bij elkaar en probeer deze ook in de poorten te schieten. Herhaal dit in een 
3de ronde.  

• Een schijf dient volledig in zijn geheel door de poort te zitten om meegeteld te 
worden. Dit zijn de regels van het sjoelen zoals die bij officiële wedstrijden worden 
gehanteerd.  
 

puntenverdeling: 
 
Als de 3 onderbeurten er op zitten, worden alle punten als volgt opgeteld. 
• In elk vak 1 schijf = 20 punten 
• In elk vak 2 schijven = 40 punten 
• In elk vak 3 schijven = 60 punten 
• In elk vak 4 schijven = 80 punten 
• In elk vak 5 schijven = 100 punten 
• In elk vak 6 schijven = 120 punten 
• In elk vak 7 schijven = 140 punten 
De schijven die nog niet geteld zijn, krijgen het aantal punten van de poort waar ze 
inliggen. 1,2,3 of 4 punten.  
 
Voorbeeld: in elke poort liggen 3 schijven, in poort 2 liggen nog 2 extra schijven, in 
poort 3 nog 1 en in poort 4 nog 1 extra schijf.  
3schijven in elke poort = 60 punten, +2 extra schijven in poort 2 = 4 punten, +1 extra 
schijf in poort 3 = 3 punten, + 1 extra schijf in poort 4 = 4 punten.  
60 + 4 + 3 + 4 = 71 punten in totaal.  
 
Bonuspunten: 
Als je de max score van 148 behaalt in 2 rondes, mag je 1 schijf extra afschieten. 
Als je de max score van 148 behaalt in 1 ronde, mag je 2 schijven terug afschieten.  
De score wordt bij je totaal geteld.  
Veel succes! 


