
Puntentelling sjoelen 5 meter sjoelbak. 

Sjoelen op de 5 meter sjoelbak is betreffende de spelregels hetzelfde. 

 

Zoals eerder al aangegeven zijn er 4 poorten, met elke een andere waarde. Aan de 
linker buitenkant zit de poort met nummer 2, links midden nummer 3, rechts midden 
nummer 4, en aan de rechter buitenkant nummer 1. Deze nummers komen overeen 
met het aantal punten wat kan worden behaald in de betreffende poort. 

De basis van de puntentelling is dat er na de 3 beurten wordt gekeken hoeveel stenen 
(schijven) er in elk van de vakken aanwezig zijn. Zit er in elk vak 1 steen, dan krijg je 
20 punten. Bij twee stenen in elk vak ontvang je 40 punten, 3 schijven 60, etcetera. 

Als het aantal in de vakken niet meer compleet is (dus niet meer in elk vak een gelijk 
aantal stenen), dan worden de afzonderlijke punten in de bak bij de eerder opgetelde 
twintigtallen opgeteld. 

Voorbeeld puntenteling 

Heb je in de 2 een aantal van 6 stenen gegooid, in de 3 een aantal van 4 stenen, en 
in zowel de 4 als de 1 een aantal van 5 stenen, dan telt de score als volgt: 

4 x 20 (omdat je overal minimaal 4 stenen hebt gescoord) + 2 x 2 (omdat je er hier 2 
extra hebt gescoord, + 1 x 4 + 1 x 1 (beide 1 extra steen na de basis van 4). Het totaal 
aan punten dat je hebt bij dit voorbeeld komt daarmee op 89 punten. 

De maximale score die te behalen is, met de 30 stenen, is een aantal van 7 x 20 + 2 
stenen in de 4. Het totaal aantal punten komt hiermee op 148. Naast deze maximale 
score is er tevens nog een bonus te verdienen. Als alle stenen namelijk gescoord zijn 
in de eerste ronde, dus alle sjoelstenen met elke worp succesvol in de vakken, dan 
krijgt de speler 2 extra stenen om mee te scoren. Zijn alle stenen in de 2e beurt 
weggespeeld, dan krijgt men (maar) 1 extra steen om mee te scoren. 

Het maximaal aantal behaalde punten wat je in een sjoelbeurt kunt halen, met de 
maximale bonusworp erbij, komt daarmee op 148 + 2 x 4 = 156 punten. 

 


