
Het bikkelspel 
Zoals het nog werd gespeeld in de eerste helft van de twintigste eeuw in Zuid Holland. 

Om te spelen heb je nodig vier bikkels en een balletje dat kan stuiteren van ongeveer 3 cm doorsnede. 

Wij hadden zulke kleine rubber exemplaren maar in oude tijden, ja het spel gaat terug naar Grieken en 

Romeinen, die gebruikten een grote gebakken knikker. 

Bikkels zijn botjes; het sprongbeen uit de vier poten van kleinvee, schapen en geiten. Omdat de vier 

kanten van het bot zo’n mooi reliëf hebben, kregen ze namen: 

 holle zijde: put of kuilder, bij ons hol 

 bolle zijde: bolleke of stovert, bij ons bol 

 ene vlakke kant: esser, bij ons put, dat was afwijkend 

 andere vlakke kant: staander, bij ons varkensoor. 

Bikkelen is een behendigheidsspel. Als je een beetje bedreven wordt, krijg je vaardigheid in de hoogte 

van het opgooien van de bal en het verschil in het keren van de verschillende zijden. 

Ik vind het zo boeiend dat ik de spelregels die wij hanteerden, wil beschrijven. Het zou eeuwig jammer 

zijn, als het slechts historie zou worden. 

Je speelt het spel alleen als tijdverdrijf of met z’n tweeën. Meer kan, maar dat duurt veel te lang. Je kunt 

ook een afgesproken deel van het spel spelen als je een winnaar wil zien, bijvoorbeeld alleen staanders. 

De vaardigheid die een beetje geoefend moet worden is het opgooien van het balletje, het één keer 

laten stuiten en het balletje weer vangen en in die tussentijd moet een handeling volbracht worden. 

Het spel 
Wie mag beginnen als we met tweeën spelen? Een van tweeën neemt de vier bikkels in de hand en het 

balletje tegelijk tussen duim en voorste vingers, gooi de bal kalm omhoog, laat hem een keer stuiten en 

gooi de bikkels losjes onderwijl neer, tel hoeveel zijden hetzelfde naar boven liggen, nummer twee doet 

dat ook. Wie de meeste hetzelfde heeft, mag beginnen. 

Let wel: als de bal uit koers vliegt of het stuiten gaat fout of verder op mogelijk doet de bikkel niet wat je 

wilt, dan is je beurt voorbij, dan komt er enige competitie. 

Nu begint het spel echt. 

Wie de beurt heeft, moet de bikkels op “hol” gaan spelen of welke afgesproken figuur. Opgooi bal, 

bikkels losjes neerwerpen, stuiten, vangen. Hoeveel liggen met holle zijde naar boven? Die niet goed 

liggen, moeten met opgooi, stuit en vangen goed gekeerd worden. Daarna worden ze een voor een met 

gooi, stuit en vangen opgeraapt en in de hand gehouden. Nog drie keer wordt een zelfde rondje hol 

gespeeld, alleen het oprapen verschilt, dat is dan twee tegelijk, dan drie om een, dan vier tegelijk. 

Daarna komen dan de andere drie zijden, bol put en varkensoor. 

Een volledig spel betreft dus alle vier de zijden van de bikkel te werpen, te keren en ze op te nemen. Een 

spel helemaal uitspelen zoals dat vroeger ging toen we nog tijd hadden, is in ons haastige leven van nu 

niet meer doenlijk. 

Om optimaal plezier te beleven is het verstandig om ’n deelspel af te spreken. Er is echt verschil in 

moeilijkheid in het keren van de vier zijden dus ook de moeilijke een keer ter hand nemen. 

Ik wens u veel speelplezier. 


