
Superleuk dat je voor Jantje Beton geld op wil halen met de actie 
Sjoelen voor Spelen! Met dit stappenplan zorg je voor de perfecte 

voorbereiding van jouw actie.

SJOELEN VOOR SPELEN

• Sjoelbak
• Sjoelschijven
• Tafel (voor de sjoelbak)
• Rekenmachine
• Leuke versiering (om je 
   tafel mooi te maken)
• Plakband (voor het 

geldkistje én voor het 
vastplakken van het 
scorebord)

VERDER NODIG

STAPPENPLAN

• Dit stappenplan
• Spelregels
• Puntentelling
• Geldkistje
• Postertje
• Scorebord voor de sjoelbak

IN DIT PAKKET
1. Verzamel alle spullen die onder ‘verder nodig’ staan.
2. Vouw het geldkistje in elkaar. Plakbandje erop en 

klaar.
3. Test je opstelling met je vader of moeder: 

•  Zet de sjoelbak op de tafel en test of het scorebord 
op de sjoelbak past. Past het niet? Probeer dan met 
een schaar de gaten op de juiste plek te maken. 

•  Voor deze test hoef je het bord nog niet vast te 
plakken aan de sjoelbak.

•  Lees de spelregels en speel een potje! De 
rekenmachine kun je gebruiken voor de 
puntentelling.

4. Gaat je actie van start? Plak dan het scorebord met 
plakband vast aan de sjoelbak. Zet de poster neer en 
houd de spelregels bij de hand. Sjoelen maar! 

5. Sta je op een marktje? Verzin een leuke manier om 
mensen naar jouw kraampje te trekken!

6. Verzamel het geld aan het einde van elk spelletje in 
het geldkistje.

7. Aan het eind van de dag kun je je ouders vragen om 
het geld over te maken aan Jantje Beton via de link:
jantjebeton.nl/kom-in-actie
(klik op: ‘opgehaald geld overmaken’)

AAN DE SLAG!

ZET 'M OP!

VRAGEN?

BEDANKT!

Laat het ons weten! Mail of bel Lea: 
l.vandongen@jantjebeton.nl 
06 40 54 99 31

We zijn superbenieuwd naar jouw actie! Stuur jij je leukste  
foto’s naar Jantje Beton? Wij delen ze via Social Media!



SJOELEN VOOR SPELEN

SPELREGELS

1. Je staat aan het uiteinde van de sjoelbak en probeert alle 
schijven door één van de vier poorten te schuiven. 

2. In de eerste ronde gebruik je alle sjoelschijven. Voor de 
tweede en derde ronde gebruik je alleen de schijven die 
niet door één van de vier poorten zijn gegaan.

3. Aan het eind van elke ronde haal je je vinger langs de 
poorten: alle schijven die alsnog door de poort schuiven 
tellen mee, degene die naar buiten schuiven tellen niet en 
doen mee in de volgende ronde.

4. Na de derde ronde wordt geteld hoeveel schijven er door 
elke poort zijn gegaan. Dit bepaalt hoeveel geld jij terug 
krijgt van jouw ingelegde €3. Alles wat je niet terugkrijgt, 
gaat naar het goede doel Jantje Beton. 

Voor de inleg van €3 mag je 3 rondes spelen. Tijdens het spel kun je 
jouw inleg terug verdienen door schijven door de vier poorten te 

schuiven. Dat werkt zo:
 

Voor elke schijf die door de poort met €0,05 is gegaan, krijg je €0,05 
van je inleg terug, voor elke schijf in de poort met €0,10 krijg je 10 
cent terug, enz. Je kunt niet meer dan jouw €3 terug verdienen. 

VEEL PLEZIER!

DE REGELS



SJOELEN VOOR SPELEN

PUNTENTELLING

Na 3 rondes heeft een speler 17 schijven door de poortjes geschoven:
4 schijven door die van €0,05 = €0,20 
5 schijven door die van €0,10 = €0,50
3 schijven door die van €0,15 = €0,45
5 schijven door die van €0,20 = €1,00 +
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REKENVOORBEELD

€2,15Totale score =

De speler heeft €3,00 ingelegd en krijgt hiervan €2,15 terug.
Er blijft  €0,85 van de inleg van de speler over 

voor Jantje Beton.
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IK KOM
IN ACTIE VOOR

SPELEN!
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IN ACTIE VOOR

SPELEN!



SJOELEN
VOOR SPELEN!

ZOEF!

DOE MEE EN SJOEL
VOOR HET GOEDE DOEL!

Meer weten over deze actie of over Jantje Beton?
Kijk op jantjebeton.nl/kom-in-actie



SJ
OELEN

VOOR

SPELEN!

Schuif een sjoel voor het goede doel!

INLEG € 3,-

€ 0,05 € 0,20

WIN JE INLEG
TERUG!

Scorebord

voor op de sjoelbak

(print beide delen op ‘ware grootte’ (100%) 

op A4 en plak aan elkaar)
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Schuif een sjoel voor het goede doel!

€ 0,20 € 0,15 € 0,10
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