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EN  Tower of balance can be played by 2 - 4 players. If more 
players, you can play in teams.
NL Toren van Balans kan met 2-4 spelers gespeeld worden. bij 
meer spelers kan er in teams gespeeld worden. 

EN   Put the circle shaped foundation on a flat flour. Build up the 
tower. Start with the one with the door on it. End with the clock  
and the top block. As the block have irregular shapes, you can 
choose to build a stable or a less stable tower, in order to make 
the game harder or easier to play. 
NL Zet de circelvormige basis op de een vlakke ondergrond. Bouw 
de toren op. Zet als eerste het blok met de deuren neer. Eindig 
met het blok met de klok en de toren. Omdat de blokken 
onregelmatige vormen hebben, kun je ervoor kiezen om een 
stabiele of minder stabiele toren te bouwen. Zo wordt het 
makkelijke of moeilijker om te spelen. 

EN Lay down the chord in a circel, with the tower as centrepoint. 
Players are alowed to throw their discs from any place, but they 
cannot enter the circel. By making the circle smaller, you can 
make the game a little easier to play. 
NL Leg het touw in een circel met de de toren precies in het 
midden. Spelers mogen hun schijven vanaf elke plek gooien, 
maar ze mogen niet in de circel komen. Door de circel kleiner te 
maken wordt het spel gemakkelijker om te spelen. 

EN Each player (or team) chooses a color of discs to play with. 
The first player throws his/her three discs and tries to hit the top 
block. 
NL Elke speler (of team) kiest een kleur om mee te spelen. De 
eerste speler start door zijn schijven richting de toren te gooien 
met als doel het bovenste blok eraf te stoten.

EN When throwing, 4 things can happen:
1. If the top block falls he/she may keep this block. The turn ends
2. If more blocks fall, the tower has to build up again. The turn 
ends and the player misses next turn
3. If he hits the tower, but no blocks fall, nothing happens.
4. (Optional) If he doesn’t hit the tower with none of the 3 discs, 
the next player may do one small step forward (inside the circel).
NL Wanneer je gooit zijn er vier situaties mogelijk:
1. Het bovenste blok wordt van de toren gestoten. De speler mag 
dit blok houden en de beurt eindigt. 
2. Meer blokken vallen. De toren wordt opnieuw opgebouwd. De 
beurt eindigt en de speler mist de volgende beurt. 
3. Als je de toren raakt, maar er valt geen blok, gebeurt er niets. 
4. (Optioneel). Als de toren met geen van de drie schijven geraakt 
wordt, mag de volgende speler een klein stapje in de circel doen.

EN The winner of the game is the one who collects as many 
blocks as possible. The game ends when all blocks are taken. 
NL De winnaar van het spel is degene die de meeste blokken 
weet te verzamelen. Het spel eindigt wanneer alle blokken van 
de toren zijn gestoten. 

NL  WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen beneden 3 jaar wegens 
kleine onderdelen die afgetrokken en ingeslikt kunnen worden.  Gevaar voor 
wurging vanwege lang koord ! Deze verpakking a.u.b. bewaren voor  
eventuele correspondentie. EN WARNING! Not suitable for children under 
36 months. Danger of choking due to small parts that may be swallowed.  
Strangulation hazard due to long cord. Please keep packaging for correspon-
dence. DE ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren wegen abreiss- und 
verschluckbare Kleinteile. Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Bitte 
bewahren Sie die Verpackung für Korrespondenz. FR ATTENTION ! Ne 
convient pas pour des enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces 
qui peuvent être arrachées et avalées.  Danger de strangulation a cause de 
longue corde Veuillez conserver cet emballage pour une éventuelle 
correspondance.  DK ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år på grund af 
mindre dele, som kan trækkes af og slugesm.  Stranguleringsfare som følge af 
en lang snor Gem venligst denne emballage til eventuel korrespondance.  
IT AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Pericolo di 
soffocamento poiché piccole parti potrebbero essere ingerite.  Pericolo di 
strangolamento a causa della corda lunga. Conservare la confezione per 
eventuale corrispondenza ES ADVERTENCIA!  No apto para niños menores 
de 3 años, debido a piezas pequeñas que podrían tragar e ingerir.  Riesgo de 
estrangulación debido una cuerda larga. Conservar este embalaje, por favor, 
para eventual correspondencia. SV VARNING! Kvävningsrisk pga små delar. 
Strypningsrisk pga lång lina. Behåll förpackningen för framtida referens.
 FI VAROITUS! Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Sisältää pieniä 
osia, jotka aiheuttavat tukehtumisvaaran nieltäessä. Kuristumisvaara pitkän 
narun vuoksi. Säästä pakkauksen tiedot mahdollista myöhempää käyttöä 
varten. NO VARNING! Inte lämplig för barn under 36 månaders ålder. 
Innehåller smådelar som utgör en kvävningsrisk vid förtäring. Fara för 
strypning på grund av lång sladd. Vänligen håll förpackningarna för 
korrespondens.
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