
G1    Rugzakkenspel 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 of meer spelers 

Merk  : Haba 

 
G2    Eenhoorn Flonkerglans 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

De vier eenhoorns, Flonkerglans, Sterrenstof, Wonderbloem en 

Toverstaart, leven in het verre Wolkenland. Uitgelaten galopperen ze over 

de wattenwolkjes, glijden ze langs de kleurige regenbogen omlaag of 

spelen ze met de fonkelende wolkenkristallen. Daar komt plotseling onweer opzetten! 

Wie helpt de eenhoorns zo snel mogelijk bij de zon te komen en op weg ernaartoe zo 

veel mogelijk wolkenkristallen in veiligheid te brengen? 

 
G3    Cluedo 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 6 spelers 

Merk  : Parker 

 
G4    Tranquility kaartspel 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : White Goblin Games 

 

Tranquility is een coöperatief kaartspel waarin de spelers de zee moeten 

vullen met eilanden (eilanden met nummers). Het doel is om het schip te 

besturen en om te proberen de 'finish' te bereiken voordat een trekstapel 

van een speler op is. Werk samen, plan vooruit maar doe dit wel zonder 

overleg. 

 
G5    Monopoly 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 8 spelers 

Merk  : Parker 

 
G6    KA-BLAB! - Gezelschapsspel 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Hasbro Gaming 

 

Een woordspel met een hoog tempo: flap woorden eruit voordat de 

tijd om is! Kablab! is een snel, waanzinnig woordspel waarbij 

spelers items van een categorie moeten opnoemen voordat de timer 

afgaat. 

 

DENK SNEL: tijdens elke ronde gooien spelers om de beurt de dobbelstenen en moeten 

ze volgens het aantal ogen dat ze gegooid hebben, items opnoemen die passen bij het 

onderwerp op de kaart. De speler aan de beurt blijf met de dobbelstenen gooien en items 

opnoemen totdat de beurt overgaat naar de volgende speler. 

 

Het spel is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar en leuk om thuis te spelen of om even te 

pauzeren tijdens thuisonderwijs. 

 
G7    Kleurentrein 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G9    Hand in hand 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 6 spelers 

Merk  : Selecta 

 

https://www.bol.com/nl/nl/b/white-goblin-games/4854210/?lastId=19538
https://www.bol.com/nl/nl/b/hasbro-gaming/15904974/?lastId=20301


G11    Loco-motion 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : MB 

 
G12    Link 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Binary Arts 

 
G13    Kleurenrups 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Selecta 

 
G14    Boomgaard 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 
G16    Twister 

Leeftijd : vanaf 6+ jaar 

Aantal spelers: 2 of meer spelers 

Merk  : Hasbro 

Tip  : netjes opvouwen! 

 

Twister wordt in de klassieke versie, op de markt sinds 1966, gespeeld op een plastic 

vloerkleed, bedrukt met grote gekleurde cirkels. Er wordt met de draaischijf een kleur en 

lichaamsdeel gekozen en hier moet jij met je voet of hand op gaan staan. Maar met je 

hand op een rode stip en je voet op die groene verderop zorgt ervoor dat je in de meest 

hilarische posities komt te staan. Wring je in de gekste bochten, maar verlies vooral je 

evenwicht niet! Val je om, laat je een cirkel los of plaats je op de foute kleur? Dan ben je 

af! 

 
G17                 Mijn mama 

Leeftijd : vanaf 1 ½ jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G18                 Balanceer Krokodil 

Leeftijd : vanaf 3+ jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Playing Kids 

 

Gooi met de dobbelsteen en kijk welke kleur deze aangeeft. Leg vervolgens een blokje 

van deze kleur op de Playing Kids Balancerende Krokodil. 

Weet jij de krokodil het langst in evenwicht te houden? 

 
G19                 Dokter Egel 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : Haba 

 
G20                 Communicatie 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Rolf 

 
G21                 Huisje boompje beestje 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Sio 

 
 

 

 



G22      Qwirkle 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : 999 games 

 

In Qwirkle krijg je zes dikke houten ‘stenen’, met daarop een symbool. Die symbolen zijn 

er in zes kleuren en figuren, waarbij iedere combinatie drie keer voorkomt. De stenen leg 

je aan bij rijen andere stenen die òf dezelfde kleur hebben, òf hetzelfde symbool. Wil je 

een steen zo neerleggen dat hij aan twee andere stenen legt, dan moet nog steeds 

gelden dat in iedere rij alle stenen precies één kenmerk delen. 

  

Met het neerleggen van stenen scoor je punten. Hoe langer de rijen worden door het 

aanleggen van stenen, des te meer punten het oplevert. Leg je de zesde en laatste steen 

in een rij, dan scoor je een ‘Qwirkle’, die zes bonuspunten oplevert. Na het neerleggen 

van stenen vul je je voorraad aan tot zes uit de zak. 

  

In plaats van stenen leggen mag je ook zoveel van de stenen voor je omruilen voor 

nieuwe stenen. Het spel eindigt als de zak stenen leeg is en iemand zijn laatste steen 

heeft gelegd. De speler me de meeste punten wint. 

 
G23    Tangram 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G24    Teken het maar 

Leeftijd : vanaf 9 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 16 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G25    Triominos 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Goliath 

 
G26    Pas op! Veilig op pad met Ernie en Bert 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G27    Rolwoord 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 6 spelers 

Merk  : MB 

 
G29    De Boomhut club 

Leeftijd : vanaf 5+ jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Beleduc 

 

Prachtig houten 3D spel. 3D geheugenspel. 

Je gaat op bezoek bij de boomhutclub-bewoners. Je neemt allerlei spullen mee, maar 

waar ze liggen, moet je wel onthouden. Houten 3D geheugenspel spel vanaf 5 jaar. 

 
G30                 Bonte Ballonnen Nijntje 

Leeftijd : vanaf 3 tot 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 

Dit spel is een vervanging van het oude spel dat versleten was. Het kleurendobbelspel 

“bonte ballonnen” is zeer geschikt als eerste gezelschapsspel voor kleine kinderen. Al 

spelend met de speelborden leren zij onbewust de principes die de basis zijn voor ieder 

gemeenschappelijk spelen. Bovendien leert het kind eerst het rangschikken en later het 

benoemen van zes kleuren. 

 
 



G31    Mijn eerste spellen - Berenhonger 

Leeftijd : vanaf 2+ jaar 

Aantal spelers: 1 tot 3 spelers 

Merk  : Haba 

 

De beer heeft reuzenhonger. Gelukkig staat er al een bord met verschillende lekkere 

hapjes klaar. Maar welke hapjes mag de kleine beer eerst eten? Dat verklapt de 

dobbelsteen. Wie helpt mee om de kleine beer te voeren? 

  

Spelletjes om van te smullen voor 1 tot 3 snoepberen vanaf 2 jaar. 

  

Een geheugen-, behendigheids- en taalspel. 

 
G32    Pim pam pet 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 10 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G33    Make ‘n Break 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G34    Stap op 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Sio 

 
G35    Crossword 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 8 spelers 

Merk  : MB 

 
G36    In het klein stationnetje 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 2 spelers 

Merk  : Haba 

 
G37    Kat en muis 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: voor 2 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G38    Vlooienspel 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G39    Kubusspel 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 3 spelers 

Merk  : Conrad keller 

 
G40    Het grote maan roos vis letterspel 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Zwijsen 

 
G42      Sjoelbak klein 

Leeftijd : vanaf 4+ jaar 

Aantal spelers: van 1 tot 4 spelers 

Merk  : HOTsports 

 

Deze junior sjoelbak heeft een lengte van 122 cm. 

 
 



G43      Trivial Pursuit voor jonge spelers 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: van 2 tot 36 spelers 

Merk  : Parker 

 
G44      Barricade 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: van 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G46      Van appel naar peer 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: van 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G47     Stef stuntpiloot 

Merk  : Hasbro Gaming 15692 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

  

 

 

 

 
G48                 Squirrels go Nuts 

Leeftijd : vanaf 8+ jaar 

Aantal spelers: 1 speler 

Merk  : Smart Games 

Winnaar Speelgoed van het Jaar 2018. 

 

“Squirrels Go Nuts” is een schuifpuzzel met 60 opdrachten van makkelijk tot razend 

moeilijk. 

 
G49      Mikado van hout 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: van 2 tot 6 spelers 

Merk  : Charlimpex 

 
G50      Colorama 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: van 1 tot 6 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G51      Dieren van het land 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: van 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 
G52      Yes 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: van 2 tot 6 spelers 

Merk  : Ravansburger 

 
G53      Draak Dino 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: van 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravansburger 

 
G56      Set! 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: van 2 tot 8 spelers 

Merk  : Ravansburger 

 
 

 

 



G58      Duizend woorden 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: van 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravansburger 

 
G60      Vrolijke drukte op de Boerderij 

Leeftijd : vanaf 3 tot 8 jaar 

Aantal spelers: van 1 tot 5 spelers 

Merk  : Haba 

 

Spel - Geluidenspelletjesverzameling - Vrolijke drukte op de boerderij. 

  

Vrolijke Drukte op de Boerderij is een verzameling geluidenspelletjes van HABA. De 

spellenverzameling bevat 8 verschillende boerderijdieren geluiden waarmee vijf 

verschillende spelletjes worden gespeeld: bordspel, geluiden memospel, reactiespel en 

twee verhaalspellen. 

 
G62      Memory make a pair 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: van 1 tot 4 spelers 

Merk  : Charlimpex 

 
G63      Dierendomino 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: van 1 tot 4 spelers 

Merk  : Sam 

 
G64      Niets aan te geven 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: van 3 tot 6 spelers 

Merk  : MB 

 
G65      Magnetische Robert 

Leeftijd : vanaf 3 tot 8 jaar 

Aantal spelers: van 1 tot 5 spelers 

Merk  : Gromag 

 
G66    Jeugd scrabble 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Sio 

 
G67    Ganzenpas 

Leeftijd : voor 3 tot 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Haba 

 
G68    Smokkelaarseiland 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 
G69    Mijn Quiz-o-fant 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G70    Toverboom spel en puzzel 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Haba 

 
G71    Monopoly junior 

Leeftijd : voor 6 tot 12 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 



 
G72    Fotofun 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 6 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G73    De Kolonisten van Catan 

Leeftijd : vanaf 9 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 4 spelers 

Merk  : 999 Games 

 
G74    Levensweg junior 

Leeftijd : vanaf 5+ jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Hasbro 

 

Dit spel werkt net als de versie voor volwassenen, maar met veel coolere autootjes en 

attracties. 

 

Kies uit de Blauwe Wieler, de Roze Cabrio, de Gele Racer of de Groene Rijder en start je 

eigen leven. 

 

Geniet van je tijd aan het strand of in de dierentuin – jij kiest! Verzamel sterren en kijk 

hoe de actiekaarten en de attracties, zoals het Pretpark of de Chocoladefabriek, je lot 

kunnen veranderen. Als jij als eerste 10 sterren hebt win je. 

 
 

G75    Piet piraat 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 
G76    Schaak/ damspel 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 2 spelers 

Merk  : Longfield 

 
G77    Klauterkabouters 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G78    Wereldspel (Unicef) 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 6 spelers 

Merk  : Unicef 

 

De spelers zitten rondom een wereldkaart verdeeld in 6 gekleurde continenten. Van elk 

continent krijgt iedereen één cultuurkaart die geheim blijft. Er zijn verschillende 

onderwerpen: algemeen, gebruiken & gewoonten, flora & fauna en bezienswaardigheden. 

Een zwart-wit illustratie ondersteunt elke tekstuitleg. Elke speler krijgt ook nog wat 

startgeld en een geheime missiekaart. Iedereen moet van elk continent drie 

cultuurkaarten verzamelen en de opdracht van de eigen missiekaart volbrengen. 

 

De kleurendobbelsteen bepaalt wie in welk continent start en de stippendobbelsteen (1 

tot 3) regelt de verplaatsingen van de pionnen over de paden op de wereldkaart. 

 

Al dobbelend verplaatsen de spelers zich over het parcours en landen daarbij op vakjes 

met een speciale betekenis. 

 
G79     Dixit 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 3 tot 6  spelers 

Merk  : Identity Games 

 



Alle spelers hebben altijd zes kaarten in hun hand, waarop mysterieuze tekeningen te 

zien zijn. Om de beurt is een speler de verteller die een kaart uit zijn hand kiest en deze 

omschrijft. Dit kan door middel van een woord, een zin, of het maken van een gebaar of 

geluid. Alles is toegestaan. 

 

Probeer je tegenstanders goed in te schatten en zorg dat je hint niet té makkelijk of té 

moeilijk is. De andere spelers kiezen vervolgens een kaart uit hun handkaarten die ze bij 

de omschrijving vinden passen. 

 

Hierna worden alle kaarten geschud en open op tafel gelegd, waarna het stemproces 

plaatsvindt. Welke kaart is nu van de verteller? Probeer de kaart van de verteller te 

ontdekken, laat je niet misleiden door de kaarten van de andere spelers, maar zorg dat 

zij wel op jouw kaart stemmen. 

 
G80    Boer schiet op 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 
G81    Lotto sprookjes 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G82    Ik heb een kadootje voor je 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Selecta 

 
G83    Regenworm 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Haba 

 
G84    Beverbende 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : 999 games 

 

In Beverbende gaan tactiek en geheugen hand in hand. Iedere speler 

heeft 4 kaarten gedekt voor zich liggen, maar mag er maar twee 

bekijken. Om beurten trekken ze een kaart en doen daar een actie mee. 

 

Zo kunnen ze de kaart tegen één van hun gedekte kaarten ruilen of zelfs invloed 

uitoefenen op de kaarten van de andere spelers. Wie denkt dat hij de minste punten voor 

zich heeft liggen, roept laatste ronde. Iedereen behalve deze speler komt dan nog één 

keer aan de beurt. Wie de minste strafpunten heeft, wint de ronde. 

 
G85    Kahuna 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 2 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

Kahuna is een tactisch legspel. Twee tovenaars strijden om de macht over de archipel 

Kahuna. Met behulp van speelkaarten leggen de spelers verbindingen van het ene eiland 

naar het andere. 

 

Zo proberen ze controle over de eilanden te krijgen. Men kan ook verbindingen van de 

tegenstander afbreken! Wie de meeste eilanden beheerst, ontvangt daarvoor punten. 

Wie na 3 ronden de meeste punten heeft verzameld, wint! 

 
G86    Rad van Fortuin 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : MB 

 



G87    Memory make a pair groot 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Charl’s toys 

 
G88    Felix de vos 

Leeftijd : vanaf 4+ jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Felix De Vos is een dobbelsteen- en memoryspel. Felix de Vos en zijn vriendjes spelen 

verstoppertje! Maar wie verstopt zich achter welke struik? Met een goed geheugen en 

wat geluk met de dobbelsteen kun je zijn vriendjes terugvinden en op die manier drie 

felbegeerde klaverblaadjes verzamelen. 

 
G89    Vier eerste spellen 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: voor 2 tot 6  speler 

Merk  : Ravensburger 

 
G90    San Marco 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: voor 3 tot 4  speler 

Merk  : Ravensburger 

 

San Marco is een enigszins strategisch, maar vooral tactisch bordspel over territoriale 

controle met behulp van houten blokjes. Je probeert winstpunten te verdienen door het 

plaatsen van blokjes in de zes wijken in Venetië. Die blokjes plaats je met behulp van 

actiekaarten. Zo'n kaart toont de wijk waar je één blokje mag plaatsen. Er is verder een 

actiekaart waarmee je met een dobbelsteen 1-6 blokjes uit een wijk jaagt (bij voorkeur 

die van je medespelers).  

 

Met een andere kaart kun je de machtsverhouding beïnvloeden door een blokje van een 

medespeler om te ruilen voor een eigen blokje. Met een brugkaart bouw je een brug 

tussen twee verschillende wijken. Een brug geeft je de mogelijkheid om je speelstukken 

ook in die naburige wijk in te zetten. Verder spelen bruggen een rol bij het verplaatsen 

van de Doge.  

 

Met de Dogekaart activeer je een puntentelling in een van de wijken. Daartoe beweeg je 

de Doge naar de wijk waar je wilt scoren, De Doge beweegt in principe alleen over 

bruggen. Als je hiervoor een brug van een medespeler moet gebruiken, kost dat je één 

winstpunt en krijgt de eigenaar er een punt bij. 

 
G91    Risk 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Parker 

 
G92    Backgammon 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: voor 2 spelers 

Merk  : ? 

 
G93    Knikkermonster (Murmel monster) 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G94    Vlotte geesten 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 8 spelers 

Merk  : 999 games 

 
 

 



G95    Dobbellotto 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Selecta 

 
G96    Mens erger je niet 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G97    Mijn vrachtauto 

Leeftijd : vanaf 1 ½ jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Ravensburger 

 
G98    Jumbolino 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G99    Wat is het? 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G100    The Great Tour 

Leeftijd : vanaf jaar 8 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 6 spelers 

Merk  : Tactic 

Winnaar speelgoed van het jaar 2018 in de leeftijd 12 t/m 17 jaar. 

 

Dit familiespel is een ontwerp van de Nederlandse spelauteurs Dennis Merkx en Kees 

Meis, met illustraties van Joris van Beusekom. In dit spel ga je met jouw minibus en een 

groep toeristen op reis in Europa. Het speelbord toont een kaart van Europa, met wegen 

en steden. Je rijdt van Milaan naar Parijs en zet daarna koers naar Amsterdam. De 

concurrentie probeert dit sneller en beter te doen dan jij. Spelers kunnen tijdens hun 

beurt een route rijden of ze kunnen kaarten pakken van één van de drie verschillende 

trekstapels. 

 

In de eerste stapel zitten alleen gewone stadskaarten, in de tweede stapel ook 

filekaarten en in de derde stapel ook jokers. Door routes te rijden verzamel je punten, 

maar creëer je ook files op verschillende wegdelen. Een file zorgt voor extra kosten 

wanneer de volgende speler op dezelfde weg wil rijden. De desbetreffende wegdelen 

komen pas vrij wanneer de speler zelf weer naar een andere stad gaat. Tijdens het 

spelen kun je extra bonussen verdienen, zoals de stadsgids voor degene die het meest in 

een stad is geweest. 

 
G101               Monopoly valsspelers 

Leeftijd : voor 8 - 99 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Hasbro 

Winnaar speelgoed van het jaar 2018 in de leeftijd 8 en 9 jaar. 

 

Het beroemde vastgoedspel voor snelle onderhandelaars is er nu voor echte valsspelers: 

Monopoly Valsspelers Editie! Speel vals om snel vooruit te komen – en probeer andere 

spelers te betrappen op vals spel – terwijl je vakjes koopt, huur int en heel veel geld 

verdient! Het spel is afgelopen als alle vakjes verkocht zijn en alle spelers terug zijn bij 

START. Dan wint de speler met het meeste geld! 

 

Maar… Je mag niet liegen en bedriegen wanneer je maar wil. De Valsspeel-, Kans- en 

Algemeen Fonds kaarten vertellen je wanneer en hoe je vals mag spelen. Andere vormen 

van vals spelen zijn verboden! Waar kun jij mee weg komen? 

 
 



G102               Color mix 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Rolf 

 
G103               Kwartet Pluk van de Petteflet 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G104               Memory Pluk van de Petteflet 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G105               Heksendans 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 6 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G107               Tangrammen legspel 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Rolf 

 
G108               Aankleedbeertjes 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Ossestal 

 
G109               Paddenstoelen zoeken 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Selecta 

 
G110               Van Dalespel der Nederlandse taal 

Leeftijd : vanaf 12 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G111               Weer en wind 

Leeftijd : vanaf 12 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G112               Trivial Pursuit junior editie 

Leeftijd : voor 6 tot 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Parker 

 
G113               Kwispel 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Selecta 

 
G114    Hoedje wip 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Goki 

 

Iedere speler moet met behulp van een houten wipje zijn kleur kaboutertjes in de juiste 

gaatjes zien te wippen. 

 

Een houten spel met 16 kaboutertjes, 4 houten wipjes en een speelbord. 

 
 



G115    Stratego 4 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G116    De kleine weglopers 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 
G117    Kleurenbeertjes 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Mertens 

 
G118    Mollen mania 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G119    Attila 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

Dit toegankelijke gezelschapsspel speelt zich af in de 4e eeuw na Christus. De spelers 

proberen invloed uit te oefenen op de volkeren die wegvluchten voor het woeste leger 

van Attila de Hun. 

 

Het spel bestaat uit vier ronden. Na elke ronde vindt een telling plaats. Elke ronde stelt 

een eeuw voor. Op het spelbord wordt in het vakje van de eerste eeuw 1 pacificatiefiche 

klaargelegd en in elke volgende eeuw komt 1 fiche meer. De startspeler begint. Er wordt 

gespeeld in de richting van de klok. 

 
G120    isis en Osiris 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : 999 Games 

 
G121    Van Dale jeugd 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G122    Taalknobbelspel 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Identity Games 

 
G123               De beer is los! 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 2 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

De spelers verzamelen punten door het jagen op wild en het hakken van bomen. Wie aan 

het eind van twee jachtpartijen de meeste punten heeft verzameld, is de winnaar. 

  

De ene speler is met zijn houthakkers op zoek naar bomen, en met zijn jagers naar 

eenden, fazanten, vossen en beren. De andere speler is met zijn vossen op zoek naar 

eenden en fazanten, en met zijn beren naar... jagers en houthakkers! 

 
G124    Triominos Mickey Mouse 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Goliath 

 



G125    Kroko Loko 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Playlab 

 
G126    Rummikub junior 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Goliath 

 
G127    Rolit 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Goliath 

 
G128    Jenga 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Hasbro 

 
G130    Atlantis 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Parker 

 
G131    Ramses II 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G132    Stratego junior 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: voor 2 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G133    Eurozakgeldspel 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G134    Elfenland 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : 999 games 

 
G135    Levensweg 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : MB 

 
G136    Sesamstraat 3 x 3 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: voor 2 spelers 

Merk  : Peek-a-boo toys 

 
G137    Van Dale familiespel 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G138    Verstoppertje op de boerderij 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : ELC 

 
 



G139    Reuzenkaartspel Teletubbies 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G140    Stapelwoord 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Parker 

 
G141               Vier op een rij 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: voor 2 spelers 

Merk  : MB 

 
G142               Valkuil 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2  tot 4 spelers 

Merk  : MB 

 
G143               Tycoon 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G144               Kolonisten van Catan kaartspel 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 2 spelers 

Merk  : 999 Games 

 
G145               Poezenpolonaise 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: voor 2 tot 4 spelers 

Merk  : Kids ‘n Games 

 
G146               Fits 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G147               Topminos 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Goliath 

 
G148               Rupsje smulgraag 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G149               Adders en ladders 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Janbibejan 

 
G150               Paddenstoelen kleuren spel 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Janbibejan 

 
G151               Busje komt zo 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 
 



G152               Kayanak 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 
G153               Memory me to 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 2 spelers 

Merk  : Doron 

 
G154               Foto Rummy 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G155               Kussendief 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Selecta 

 
G156               Party & Co junior 2 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 20 spelers 

Merk  : Diset 

 
G157               Elastisch Tafelvoetbal XL 

Leeftijd : vanaf 6+ jaar 

Aantal spelers: voor 2 spelers 

Merk  : Foosball 

 

Spelregels: 

Iedere speler begint met 5 pucks. 

De speler gebruikt de elastische band om de puck door de opening te schieten naar de 

tegenspeler. De speler die het lukt om alle pucks aan de overkant te krijgen heeft het 

spel gewonnen. 

 
G158               Magic hill 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G159               Mikado reuzenspel 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 3 spelers 

Merk  : Wesco 

 
G160               Racerups Rosalie 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 
G161               Zitternix (Bibberniet) 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 
G162               Tatu-tata (Ta-tie, ta-tuu!) 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 
G163               Coolympics 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 



G164               Roemrijke ridders (Ruhmreiche Ritter) 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 
G165               Woeste Willem 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 

Woeste Willem is een spel naar het boek van Ingrid en Dieter Schubert. De spelers 

moeten een schat ophalen op het pirateneiland. Ze kunnen dit echter enkel nadat ze de 

nodige attributen verzameld hebben. 

 

Een eenvoudig parcoursspelletje waarbij op verschillende plaatsen de nodige attributen 

kunnen gevonden worden (verrekijker, knots en schatkaart), ligt aan de basis van dit 

spel. Leuk is dat niet een dobbelsteen, maar een draairad gebruikt wordt om vooruit te 

komen. Af en toe ontstaat er wat interactie tussen de spelers onder de vorm van voorbij 

steken of ruilen. 

 
G166               Bob de Bouwer Rallye 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G167               Vang de dieren 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Selecta 

 
G168               Wanted 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 5 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 

Wie is als eerste van zijn kaarten af. Wie goed kijkt en snel reageert, wint! 

 
G169               Mexica 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 

Voor het stichten van Tenochitlan, de hoofdstad van de Azteken, kruipen de spelers in de 

rol van bouwmeesters. Kanaal stelsels aanleggen en wijken inrichten. Wie zal de 

geniaalste bouwmeester en strateeg zijn? 

 
G170               Junior Pictolino 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Aantal spelers:  voor 1 speler 

Merk  : Ravensburger 

 
G171               Slot Sidderstein 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 6 spelers 

Merk  : Haba 

 

De bodem van de doos worden de buitenmuren van de kelders ven een kasteel. In het 

kasteel zijn kamers. Daarin staan voorwerpen, zijn voorwerpen te voorstoppen en 

voorwerpen  te zoeken. 

  

De speler speelt via een spook die over de vloer en door nauwelijks zichtbare openingen 

glijdt. Het spook wordt bestuurd door een magneetje op een drijfstok onder de bodem 

van de vloer. Veel verschillende speelmogelijkheden, allemaal goed voor de 

handcoördinatie. 

 
 



G172               Monza 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Haba 

 

Een ‘autorace’ bordspel met verschillende variaties. 2 t/m 6 spelers. 

 
G173               Silben Rallye (woorden Rallye) 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Een bordspel. Omschrijven van woorden met behulp van kaarten. 

 
G174               Rush Hour (spitsuur) 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

Verkeerspuzzel met auto’s. Zorg dat je als snelste de file uit bent. Je kan vooruit of 

achteruit, maar optillen mag niet! 

 
G175               Kinderen van Catan 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

In het bordspel De kinderen van Catan ontdekken de spelers de burcht Catan. 

  

De karren van de kinderen rijden om het dorp heen. De dobbelstenen bepaalt, hoe ver ze 

gaan. Als de karren voor grondstoffen blijven staan, mogen de kinderen die inladen. Er is 

hout, baksteen en graan te vinden. Wie drie verschillende grondstoffen heeft verzameld, 

mag een gebouw op het dorp zetten. 

 

Met de grondstoffen wordt betaald. Als een speler al zijn huizen heeft gebouwd, is het 

raadhuis aan de beurt. Wie dan als eerste de nodige grondstoffen in zijn kar heeft 

verzameld, mag het raadhuis bouwen en wint het spel. 

 
G176    Safari Rush hour 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Binary arts Smart 

 
G177    Drops & Co (de snoepjesfabriek) 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 
G178    Da Vinca Code 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Identity games 

 
G179    Volgende patiënt 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G180    Pietje Bell bordspel 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Identity games 

 
G181    Sjakie en de chocoladefabriek 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Identity games 



 
G182    De schippers van de Kameleon 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Identity games 

 
G183    Woezel en Pip kwartet 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Identity games 

 
G184               Exago 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Goliath 

 

De spelers proberen ieder voor zich als eerste vier schijven in hun spelerskleur op een 

rechte rij te krijgen. 

 

Exago wordt gespeeld op een zeshoekig spelbord. Elke speler kiest een kleur en ontvangt 

de zes bijbehorende, zeshoekige schijven. Het spel wordt gespeeld in de richting van de 

klok. 

 

De speler die het eerst vier schijven op een rechte rij heeft staan (horizontaal, verticaal 

of diagonaal), is de winnaar van het spel. 

 
G185               Bob Bilnaad 

Leeftijd : vanaf 4+ jaar 

Aantal spelers: voor 2 tot 4 spelers 

Merk  : Hasbro Gaming 

Genomineerd voor Speelgoed van het Jaar 2019 

 

De loodgieter repareert een verstopping en iedereen neemt hem in de maling! Zijn broek 

zakt misschien af en dan wordt iedereen nat gespoten! In dit spel plunderen spelers om 

beurten de gereedschapskist van de loodgieter en plaatsen ze het gereedschap op zijn 

riem. Doe voorzichtig! Want als de broek van de loodgieter afzakt, spuit er water uit de 

gootsteen. 

 
G186               River Crossing 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Think fun/ Smart 

 

Voor 1 speler. Plankpuzzel, fabrikant van Rush Hour. 

Lukt het je de overkant van de rivier te bereiken zonder natte voeten? 

  

De speler probeert door het handig verleggen van planken de wandelaar naar de 

overkant van de rivier te brengen. Als het mannetje de overkant van de rivier heeft 

bereikt, kan een volgende opdracht worden gekozen. 

 
G187               Slokop! 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

De hongerige pelikaan is op zoek naar lekkere vissen. Hij hapt ze uit het water, uit de 

emmer, uit het net van de visser en zelfs uit de vissersboot. Doel van het spel: Welk kind 

vergaart door handig te raden de meeste vissen. 

 
G188                  Electro mini 

Leeftijd            : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers   : oor spelers 

Merk                : Jumbo 

 
G189                  Bravo Piepino 

Leeftijd            : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers   : 2 tot 4 spelers 



Merk                : Selecta 

 

De spelers proberen als eerste hun vogeltje over de finish te krijgen. Soms krijgen ze 

hulp van de magneten in de kaartjes onder het spelbord, maar soms werken die juist 

tegen! 

 

De speler die het eerst met zijn vogeltje over de finish komt, is de winnaar van het spel. 

 
G190               Berini Mysterie 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers (hangt af van niveau) 

Merk  : Identity Games 

 

Het doel van het spel is om je eigen stenen zichtbaar op het speelveld te krijgen. De 

speler die dat als eerste lukt, wint. Om de beurt breng je een nieuwe steen in het spel of 

verplaats je een steen die al op tafel ligt. Je tegenspelers proberen jouw stenen onderop 

de stapels te krijgen. Onthoud dus goed waar je stenen liggen en verras je 

tegenstanders. 

  

Het spel kent drie verschillende spelniveaus, verschillend in moeilijkheidsgraad en 

speelduur. 

 
G191               Carcassonne 

Leeftijd : vanaf 9 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

De spelers bouwen samen aan een middeleeuws landschap en proberen punten te 

verzamelen door het afbouwen van steden, kloosters en wegen.  

  

De spelregels van Carcassonne zijn snel uit te leggen. Speelt makkelijk weg. Het 

spelmateriaal is prima uitgevoerd. Gaande het spel ontstaat een plattegrond van een 

middeleeuws landschap. 

 
G192               Sientje Schildpad (Schildi Schildkrote) 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Een bordspel met 5 verschillende spelvormen. 

  

1. Snel, sientje, snel… Wie kan zijn schildpad het beste laten rollen en verzamelt de 

meeste dierkaarten? 

2. Schildpadmemorie. Wie rolt de schildpad zo behendig mogelijk vooruit, beschikt 

tegelijk over een goed geheugen en verzamelt zo de meeste dierkaarten? 

3. Heen en weer, Sientje! Wie verzamelt met een beetje geluk bij het dobbelen als 

eerste drie dierkaarten? 

4. De schildpadloop. Wie bereikt met zijn schildpadden als eerste het doel? 

5. Schildpadvoetbal. Wie maakt als eerste drie doelpunten bij het schildpadvoetbal? 

 

Een sportief spel voor twee schildpadvoetballers. 

 
G193               Zoem Erom (Zoem herum) 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Een magnetisch wedstrijdspel met draaibare kikker. 

Wie verzamelt met zijn bijen als eerste drie honingdruppels en wint zo het spel? 

 
G194               Akaba 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 



Het is de bedoeling om vijf geschenken te vinden en te vervoeren. Wie beschikt over een 

goed geheugen en kan zijn vliegend tapijt het best en het snelst door de bazaar sturen? 

 
G195               Steen op steen (Stein auf stein) 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Een behendigheidsspel met gekleurde dobbelsteen Er zijn 2 spelvormen mogelijk. 

 

1. Vrij spel. Het vrij spelen bevordert de coördinatie tussen ogen en handen en de 

bewegingsprecisie van kinderen. 

2. Spel met regels. Welke kleine kraandrijver vist de meeste juiste stenen uit de 

bouwput en wordt zo opperkraandrijver? 

 
G196               Rover Roel (Rauber Rudi) 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Degene die als eerste, met een beetje tactiek en wat geluk bij het dobbelen, zijn eigen 

avonturiers terug naar het dorp brengt, heeft het spel gewonnen. 

 
G197               Geoprimo 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Selecta 

 

De wereld leren kennen, met plezier in het spel en zonder de koffers te pakken: 

Geografisch leerspel voor kleine wereldreizigers. Met 1 spelvariant en puzzel. 

  

Bij Geoprimo gaat het om een leerspel voor aardrijkskunde. De kinderen herkennen 

spelenderwijs welke bijzonderheden de continenten hebben en leren deze toe te kennen 

aan de individuele continenten. Daarnaast traint het spel het visuele 

onderscheidingsvermogen en de beweeglijkheid van de ogen. 

 
G198               Expedition 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 

Als familiespel is dit zeer geschikt. De foto’s zijn prachtig en er valt veel te leren over de 

verschillende gebieden. Op de kaartjes wordt ook nog eens uitgelegd wat er in het 

betreffende gebied voor bijzonders te bezichtigen valt. 

 

Drie expedities gaan tegelijkertijd van start om reeds lang vergeten steden, vreemde 

culturen, buitengewone gebieden, exotische dieren en spectaculaire wonderen van de 

natuur te ontdekken.  

 
G199               Australia 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 

Het spelbord toont de kaart van Australië, onderverdeeld in verschillende gebieden, met 

rondom een scorespoor. In elk gebied wordt een natuurbeschermingsfiche en een 

industrialiseringsfiche gelegd. Op de grens tussen twee of meer gebieden staan 

basiskampen afgebeeld, waar in de loop van het spel de Rangers worden geplaatst. Deze 

Rangers oefenen invloed uit op de natuurbeschermings- en industrieprojecten in alle 

aangrenzende gebieden. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, wordt het project 

in het betreffende gebied gewaardeerd. 

  

Elke speler ontvangt een telsteen, een aantal Rangers en een vliegtuig in zijn 

spelerskleur. De kaarten worden gesorteerd en in gedekte trekstapels klaargelegd. Elke 

kaart toont een kleur en het aantal Rangers/ dollars dat de speler bij het uitspelen van 

de kaart verkrijgt. 



 

Deze laatste informatie staat ook op de achterzijde van de kaart vermeld, zodat de 

spelers bij het trekken van een kaart kunnen kiezen voor een bepaalde combinatie 

Rangers/ dollars, maar nog niet weten welke kleur de kaart heeft. 

 


