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Spelbeschrijving 
Shove a penny is een spel dat wordt gespeeld door twee personen of door twee teams. Doel 

is om munten (penny’s) in het speelvlak te schuiven zodat deze op een van de negen 

stroken terechtkomen zonder de lijntjes te raken. 

Spelregels 
Speler krijgen bij iedere beurt vijf munten. De munten worden onderaan het bord neergelegd 

waarbij een deel van de munt buiten de rand steekt. Met de palm van de hand wordt de munt 

geslagen of geduwd. Een munt die achter de laatste lijn terechtkomt is "dood" en wordt van 

het bord genomen. Ook de munten die aan de zijkanten naast het speelvlak terechtkomen 

worden verwijderd, tenzij ze nog voor de helft of meer in het speelvlak liggen. Andere 

munten kunnen blijven liggen. Een munt die de eerste lijn niet haalt mag opnieuw worden 

geschoven. De munten mogen via de achterkant terugketsen zolang ze maar in het 

speelvlak terechtkomen. Speler die als eerste drie munten op elk van de negen stroken heeft 

liggen wint. Om een punt te scoren moet een munt in een vak tussen de lijnen liggen. Aan 

het eind van zijn beurt legt de speler zijn goed gespeelde munten in de scorevakjes, aan de 

zijkanten van het bord. Vervolgens worden alle andere munten, die geen punten hebben 

opgeleverd, van het bord verwijderd en mag de tegenpartij spelen. 

Spelvormen 
Het spel kan worden gespeeld zoals hiervoor beschreven en kan ook worden opgesteld in 

een spellenparcours.  

Tactiek 
Dit spel vergt inzicht, behendigheid en concentratie. 

Productinformatie 
Aantal personen: 2 of meer 

Leeftijd:   7 tot 99 jaar 

Afmetingen:   L 73 cm, B 58 cm, H 6 cm 

Sub-producten: Losse penny’s (munten) 
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