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VERHUUR

Verhuurde materialen worden NIET aan 
huis geleverd maar zijn steeds af te halen 
in de winkel, tijdens de openingsuren of na 
afspraak.

Voor de beschikbaarheid en reservering 
kan u ons steeds bereiken via 
info@idiaal.be.

Lijst van spellen:
MAXI BAMBOLEO 7

MAXI BIGGEN 9

MAXI MIKADO 11

VALLENDE TOREN 13

VIER OP EEN RIJ 15

KAZENSPEL 17

RAD VAN FORTUIN 19

SJOELBAK 21

BALGOOIEN 23

EGGEGOOIEN 25

TREKBILJART 27

RINGWERPEN 29

https://www.idiaal.be/verhuur/
https://www.idiaal.be/verhuur/
https://www.idiaal.be/winkel-idiaal-aarschot/
mailto:info@idiaal.be


Afmetingen

breedte diepte hoogte gewicht

50 cm 57 cm 56 cm 13 kg
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BINGOMOLEN
Metalen bingomolen met een totale hoogte van 50 cm.
De koperen molen heeft een korfdiameter van 34 cm,
met ping-pong ballen (40 mm) en een kunststof controlebord.
Inclusief 75 of 90 pingpong bingoballen (aantal vermelden bij 
reservering).

Huurprijs

prijs/dag prijs/weekend waarborg

€20,00 €25,00 €75,00

https://www.idiaal.be/verhuur/
https://www.idiaal.be/verhuur/


Afmetingen

breedte diepte hoogte gewicht

diam. 75 cm 30 cm 5 kg
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MAXI BAMBOLEO
Maxi Bamboleo is een balanceerspel dat al in de opbouw eisen 
stelt aan concentratie, gevoel en evenwicht.
Het gaat erom zoveel mogelijk blokken weg te nemen van een 
tuimelend speelbord zonder dat dit omvalt.
Wie op het einde de meeste blokken kon wegnemen wint het 
spel.

Huurprijs

prijs/dag prijs/weekend waarborg

€10,00 €15,00 €40,00

https://www.idiaal.be/verhuur/
https://www.idiaal.be/verhuur/


Afmetingen BIG

breedte diepte hoogte gewicht

6 cm 15 cm 6 cm 1 kg
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MAXI BIGGEN
Biggen is een populair geluksspelletje. Je gooit met varkentjes 
die komen dan op een bepaalde manier op tafel en dat bepaalt 
dan hoeveel punten je wint. Je mag proberen de uitkomst van 
de andere spelers te voorspellen. Lukt het je juist te raden dan 
verdien je punten zo niet, verlies je punten. Wie als eerste 100 
punten bij elkaar gooit wint. Maar pas op: je hoeft maar een ver-
keerde worp te gooien en je mag van voor af aan beginnen…

Huurprijs

prijs/dag prijs/weekend waarborg

€5,00 €7,00 €20,00

https://www.idiaal.be/verhuur/
https://www.idiaal.be/verhuur/


Afmetingen

diam; stok pakket hoogte gewicht

1 cm 6 cm 80 cm 2 kg

www.idiaal.be                  Liersesteenweg 5A  -  3200 Aarschot 11www.idiaal.be                  Liersesteenweg 5A  -  3200 Aarschot10

MAXI MIKADO
Het Maxi Mikadospel zal zowel de kinderen als de ouders beko-
ren.
Geduld en concentratie zullen noodzakelijk zijn om dit maxi 
mikadospel te winnen.
Dit spel bestaat uit 26 stokken.

Huurprijs

prijs/dag prijs/weekend waarborg

€5,00 €7,00 €20,00

https://www.idiaal.be/verhuur/
https://www.idiaal.be/verhuur/


Afmetingen

breedte diepte hoogte gewicht

51 cm 51 cm 54 cm 37 kg
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VALLENDE TOREN
Bij wie valt de toren. Een leuk spel voor de hele familie.
Alle blokken worden gestapeld tot een toren bij het begin van 
het spel.
Elke speler neemt om beurt een blok uit de toren en plaatst deze 
terug op de bovenkant van de toren.
De speler bij wie de toren valt heeft het spel verloren.

Huurprijs

prijs/dag prijs/weekend waarborg

€10,00 €15,00 €25,00

https://www.idiaal.be/verhuur/
https://www.idiaal.be/verhuur/


Afmetingen

breedte diepte hoogte gewicht

111 cm 53 cm 110 cm 31 kg
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VIER OP EEN RIJ
Plaats om beurten een schijf van je eigen kleur in één van de 
gleuven.
Wie het snelste 4 vakken van zijn kleur op een rij heeft wint het 
spel.
Dit kan zowel horizontaal, vertikaal als diagonaal zijn.

Huurprijs

prijs/dag prijs/weekend waarborg

€15,00 €20,00 €25,00

https://www.idiaal.be/verhuur/
https://www.idiaal.be/verhuur/


Afmetingen

breedte diepte hoogte gewicht

76 cm 10 cm 125 cm 15 kg
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KAZENSPEL
Door aan de touwtjes te trekken probeer je het balletje zo hoog 
mogelijk te laten klimmen.
Hoe hoger je met het balletje geraakt, hoe hoger je score.
De opening waar het balletje terecht komt bepaalt je score.

Huurprijs

prijs/dag prijs/weekend waarborg

€15,00 €20,00 €25,00

https://www.idiaal.be/verhuur/
https://www.idiaal.be/verhuur/


Afmetingen

breedte diepte hoogte gewicht

84 cm 84 cm 30 cm 18 kg
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RAD VAN FORTUIN
Draaiend rad met 6 vakken.

Huurprijs

prijs/dag prijs/weekend waarborg

€10,00 €15,00 €25,00

https://www.idiaal.be/verhuur/
https://www.idiaal.be/verhuur/


Afmetingen

breedte diepte hoogte gewicht

45 cm 1m87 6 cm 9 kg
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SJOELBAK
Dertig schijven worden na elkaar weggeschoven. Het is de be-
doeling om de schijven in de vakken achter de poortjes te laten 
glijden. Dit kan ofwel rechtstreeks gebeuren of na het raken van 
de zijkant of een andere reeds gespeelde schijf.
Men mag éénmaal werpen met de dertig schijven (1ste worp) 
waarna een 2de worp plaats heeft met de schijven, die niet bin-
nen de poortjes zijn beland. Tenslotte volgt een 3de worp met de 
nog resterende schijven.
Een schijf is pas binnen wanneer deze het poort volledig is ge-
passeerd.
Elke schijf mag per worp slecht 1 maal worden gespeeld.

Huurprijs

prijs/dag prijs/weekend waarborg

€7,00 €10,00 €25,00

https://www.idiaal.be/verhuur/
https://www.idiaal.be/verhuur/


Afmetingen

breedte diepte hoogte gewicht

56 cm 75 cm 23 cm 9 kg
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BALGOOIEN
De 6 ballen worden één na één naar de openingen in het speel-
bord gemikt.
Elke bal die in een opening komt te liggen levert de aangeduide 
puntenwaarde op.
De openingen in het midden brengen het meeste punten op, en-
kel de ballen die in een gaatje liggen brengen punten op.

Huurprijs

prijs/dag prijs/weekend waarborg

€10,00 €15,00 €25,00

https://www.idiaal.be/verhuur/
https://www.idiaal.be/verhuur/


Afmetingen

breedte diepte hoogte gewicht

70 cm 80 cm 11 cm 8 kg
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EGGEGOOIEN
De speler gooit vanop een afstand de ballen om beurt naar de 
egge.
De egge is verdeeld in puntenvakken.
Als alle ballen geworpen zijn telt men zijn score op van de bal-
len die in een puntenvak zijn terecht gekomen.

Huurprijs

prijs/dag prijs/weekend waarborg

€7,00 €10,00 €25,00

https://www.idiaal.be/verhuur/
https://www.idiaal.be/verhuur/


Afmetingen

breedte diepte hoogte gewicht

43 cm 1m22 23 cm 10 kg
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TREKBILJART
Bij de start leg je de bal op de 2 stokken, tegende achterste rand 
van de bak.
Door de stokken te verschuiven, breng je de bal aan het rollen. 
Als de afstand tussen beide stokken te groot wordt, valt de bal 
ertussen.
Het is de bedoeling dat je de bal in de kuiltjes dropt.
Hoe verder je de bal laat rollen op de stokken, hoe meer punten 
je scoort.
Spreek op voorhand af hoeveel pogingen iedere speler krijgt.

Huurprijs

prijs/dag prijs/weekend waarborg

€7,00 €10,00 €25,00

https://www.idiaal.be/verhuur/
https://www.idiaal.be/verhuur/


Afmetingen

breedte diepte hoogte gewicht

45 cm 45 cm 81 cm 7 kg
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RINGWERPEN
Werp de ringen één voor één om de stok.
Voor elke ring die je over de stok kan werpen scoor je 1 punt.

Huurprijs

prijs/dag prijs/weekend waarborg

€7,00 €10,00 €20,00

https://www.idiaal.be/verhuur/
https://www.idiaal.be/verhuur/
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