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STOKVANG-SPEL 
 

Opbouwen van het Stokvang-spel: 
 

Leg de hemel op de smalle lange blauwe kant op een tafel met de gaten naar 
u toe. Schuif de poten er een voor een in en op nummer (Poot een bij hemel 

nummer 1). 

Bevestig de gebogen schoren ook op nummer, met de vleugel-moeren. En 
zet het Stokvang-spel recht op een mat zodat de kegels niet zo hard vallen 
tijdens het spel. Zet de het blauwe-schakelkastje op een tafeltje of een stoel, 
en steek de stekker in de contra-stekker door-middel van een beugel. Steek 
vervolgens de 220 volt stekker in het stopcontact en het spel is gereed. 
Schakel de schakelaar, aan en hang de 9 vang-stokken, met de smalle kant 
in de hemel. 
 

Spel uitleg van het Stokvang-spel: 
 

WAARSCHUWING !! Laat de elektro magneten niet te lang op spanning 
staan, als er meer dan 5 minuten niet gespeeld word, de schakelaars 
uitzetten a.u.b. Dit om verbranden van de magneten tegen te gaan. 
Wordt er helemaal niet meer gespeeld met het spel trek dan de stekkers uit 
het stopcontact. 
 

Een persoon bediend de blauwe schakelkast en een persoon neemt plaats 
achter de hemel en probeert de vang-stokken te vangen die los komen van 
de magneet uit de hemel, waarbij de persoon die de blauwe kast bediend de 
val volgorde van de 9 vang-stokken bepaald. 
 

Puntentelling: 
 

Elke gevangen val stok levert een punt op  zijn alle 9 val stokken gevangen 
door een en de zelfde persoon krijgt deze speler 5 bonuspunten, hierbij is de 
maximaal te behalen score 14 punt  
                                                                       Grijze                                      
                                                                                    Hemelstekker 
     9 vang-stokken en met een 
          blauwe op bergbak                                                             
 
             Bedieningspaneel v/d 
                                                                                                       val stokken  
 
            Spelnummer 31 
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