
                                                                                                                       
 

  

 
 

 

set in motion en attractieverhuur TimTom, Westlandseweg 14A, 2291 PG Wateringen, The Netherlands 
Telefoon: 06 24 65 65 94/ Website: www.attractieverhuurtimtom.nl / Email: info@attractieverhuurtimtom.nl 

KVK NR:  71 59 87 31 / Rabobank rekeningnr. + iban: NL80 RABO 0152 740 538 / BTW nr: 858777848B01 

Grensverleggend leuk!        

 

 

	

	

	
 

Spelregels	
Uitgangspositie:	
Een willekeurige speler vormt met alle stokken een rechtopstaande bundel en houdt deze met beide 
handen vast. Dan laat hij of zij de stokken ineens los zodat ze willekeurig op de grond vallen. Indien er 
stokken helemaal los van de gevallen hoop terecht zijn gekomen mogen er maximaal 3 stokken op de 
stapel gelegd worden om het spel wat moeilijker te maken.	

Het spel: 
Om de beurt proberen de spelers een stok op te pakken uit de stapel zonder een van de andere stokken te 
bewegen. Lukt dit, dan mag hij of zij proberen een volgende stok op te pakken.Als er een stok in de stapel 
beweegt tijdens het oppakken van een stok gaat de beurt naar de volgende speler.De beste manier om een 
stok op te pakken is door voorzichtig op een uiteinde van de stok te drukken, de andere kant komt dan iets 
omhoog. Probeer het maar eens. 

Het einde van het spel: 
Als alle stokken weggespeeld zijn, worden de punten geteld volgens de waarderingstabel. De speler met de 
meeste punten is de winnaar 

Waarderingstabel 

1 stok Alleen rode banden 20 
3 stokken met gele band 10 
3 stokken met gele en rode band 5 
6 stokken rode, gele en blauwe band 3 
6 stokken rode en blauwe band 2 

 
 
 
 
 

Mikado XL 

Algemene	gegevens	
- Inhoud: 19 stokken, elk 150 cm lang (verpakt in een 
weerbestendige zak), duidelijke spelregels. 

- Controleer het XL spel op beschadigingen, indien 
beschadigingen aan het spel, neem dan contact op 
met Attractieverhuur TimTom.  
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Specificaties		
Aantal spelers  2 
Aantal stokken 19 
Dikte stokken 18 mm 
Gewicht  8.5 kg 
Lengte stokken 150 mm 
Type spel Behendigheid  
	


