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SL-2010.04 Ballenvangen Spel 
 

  
 

 
 

                    
 
 
 
 
 
 
                              

                    
                      Stap 01.             Stap 02. 
 
 
 
 
 

  Gebruikershandleiding 

Klap de staander uit en monteer de borg 
bouten (foto 2+3).  Schuif nu de staanders in 
de bovenbalk; let wel op dat de buitenkant 
gelijk zit (foto 4). 

Let op dat u de ballen niet te ver in de 
bovenbalk steekt; niet meer dan 2 cm, anders 
vallen de stokken er niet gemakkelijk uit. 
Door aan de zijkant aan de touwen te trekken 
zullen de ballen vallen. 
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Til met twee mensen 
het ballenvang spel 
omhoog 
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U krijgt: 
Twee inklapbare staanders met een bovenbalk voorzien van 8 koorden en 8 losse gekleurde ballen.  
 
Het spel: 
Behaal de hoogste score door zoveel mogelijk ballen te vangen. 

De spelregels 
Uitgangspositie: 
 
• Zet de staanders op een vlakke ondergrond en klap ze uit. 
• Monteer de bouten en schuif de staanders in de bovenbalk, til nu het spel omhoog (zie foto’s). 
• Klik de 8 gekleurde ballen in de bovenbalk. Let op dat ze er maar net in klikken. 
• Spreek af wie als eerste mag beginnen. 
• Spreek af hoeveel rondes je gaat spelen. Zorg dat het aantal gelijk is zodat iedereen een  
      gelijk aantal kansen heeft om te winnen. 
 
Het spel: 
 
• 1 Persoon gaat aan de zijkant van het ballenvang spel staan, dit om d.m.v. de 8 koorden  
      de ballen te laten vallen en de punten bij elkaar op te tellen. 
 
• Na elke ronde worden de rollen omgedraaid. Degene die gespeeld heeft gaat nu aan de  
      zijkant staan om de ballen te laten vallen en de punten te tellen van de nieuwe speler. 
 
• Iedereen probeert om de beurt de ballen te vangen, uw beurt is voorbij als u de 8 ballen uit de 

bovenbalk zijn verdwenen. Als er een bal op de grond valt telt deze niet als punt . Het aantal punten dat 
u gehaald heeft hangt af van het aantal ballen die u in handen heeft .  

.  
• Het is de bedoeling om een zo hoog mogelijk puntenaantal te vangen 
 
Het einde van het spel:  
 
Noteer de score na elke ronde totdat je het afgesproken aantal rondes hebt gespeeld. Als je het 
afgesproken aantal rondes hebt gespeeld, tel je de totaalscore. De speler met het hoogste  
aantal punten is de winnaar! 

Gefeliciteerd! 
Zijn er problemen of defecten aan het spel, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer  

0164 - 23 51 43  of mobiel 06 - 517 49 020 
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