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Spelbeschrijving 
Tollenbak klein is een spel voor 2 of meer personen en bestaat uit een houten spelbak met 

kegels en een tol. Doel van het spel is om met de tol zoveel mogelijk kegels omver te 

werpen. Winnaar is de speler die in 1 beurt de meeste kegels omgooit.  

Spelregels 
Het spel wordt op een tafel geplaatst en vervolgens worden de 10 houten kegels precies 

geplaatst op de 10 ronde gekleurde stippen in de tollenbak. De speler neemt de tol en plaatst 

deze naar eigen keuze in de bak. Met een draaiende beweging van de vingers zorgt de 

speler ervoor dat de tol zelfstandig in de bak gaat rondtollen. Het aantal kegels dat daarbij 

omver wordt geworpen bepaalt de score van de speler. Vervolgens worden de kegels op de 

juiste posities teruggeplaatst waarna de volgende speler aan de beurt is. Speler die de 

meeste kegels omver werpt wint het spel.  

Spelvormen 
Er kan ook worden gekozen voor een andere puntentelling. Elke kegelpositie in de spelbak 

wordt een getal toegekend. Bij deze vorm is niet het aantal omver gegooide kegels bepalend 

voor de winst doch het totaal aantal punten dat wordt gescoord bij het omver werpen van 

kegels. Het totaal aantal (vooraf toegekende) punten van de vrijgekomen kegelposities 

worden bij elkaar opgeteld en vormt de eindscore van de speler. De speler met de meeste 

punten wint het spel. Dit spel kan voorts worden opgenomen in een spellencarrousel. 

Tactiek 
Bij dit spel is een fijne motoriek, discipline en inzicht meer bepalend dan tactiek, snelheid of 

behendigheid. 

Productinformatie 
Aantal personen:  2 of meer spelers 

Leeftijd:   6 tot 99 jaar 

Afmetingen:    L 68 cm, B 68 cm, H 10 cm 

Sub-producten: 10 houten kegels en 1 houten tol 
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