
G200               Klecks (Klodder – ken jij de kleuren) 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Haba 

 

Een vrolijk gekleurd leerspel. Spelenderwijs oefenen de kinderen, kleuren te 

onderscheiden en met voorwerpen in verband te brengen! 

Wie een heleboel voorwerpen kent en weet welke kleuren ze hebben, kan de meeste 

kaarten verzamelen. 

 
G201               In de ban van de ring familiespel 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

Midden-Aarde is een land vol magische plaatsen, gevaarlijke vijanden en opwindende 

avonturen. De Hobbits uit Hobbitstee zijn op weg naar de Doemberg en reizen over 

bergen, door wouden en langs rivieren. Eenmaal daar aangekomen, willen zij het land 

redden van de slechte tovenaar Sauron, die de Ring nodig heeft om de wereld voor 

eeuwig in duisternis te hullen. 

 

Tijdens hun reis komen ze allerlei wezens tegen, zoals de vliegende Nazgûl, de Tovenaar-

Koning en de reuzenspin Shelob. Ook ontmoeten ze vreemde bondgenoten, die hun hulp 

bieden. De Hobbits moeten hun weg goed kiezen, overal ligt gevaar op de loer. Welke 

Hobbit verslaat Sauron? 

 
G202               De Hobbit 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

De Hobbit is een familiespel over een sprookje “The Hobbit” van Tolkien, waar ook 

jongere kinderen aan mee kunnen doen. Een spannend verhaal, waarin Bilbo Baggins, 

bekend om zijn Bourgondische levensstijl, een lange reis vol gevaar onderneemt. 

 
G203               Hallo Das! 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

Iedere speler probeert tijdens het spel te onthouden, welke lievelingskostjes van de das 

onder de voedselkaartjes verborgen zijn. Wie namelijk de juiste voedselkaartjes 

omdraait, krijgt een dasfiche. Dasfiches leveren overwinningspunten op en wie als eerste 

het benodigde aantal punten heeft, wint het spel. 

 
G204               De Hazelnootridders 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

De spelers kruipen in de huid van Hazelnootridders en proberen door het in veiligheid 

brengen van gevonden hazelnoten zoveel mogelijk punten te verzamelen. Extra punten 

zijn te verdienen door te onthouden waar de struikrovers zich bevinden. 

 
G205               Halli Galli 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

Halli Galli is een opwindende vruchtensalade van speelkaarten, waar de spelers steeds 

meer fruit aan toevoegen. Om beurten speel je een kaart, totdat er vijf dezelfde vruchten 

te zien zijn. Dan slaat iedere speler zo snel mogelijk op de bel. De snelste speler wint alle 

gespeelde kaarten. En: wie alle kaarten verovert, wint het spel! Maar sla niet te vroeg…. 

 
 

 



G206               Stratego original 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 2 spelers 

Merk  : Jumbo 

 

Stratego is een spel van aanval en verdediging. Spanning en verassing zijn belangrijke 

elementen van het spel. 

 
G207               Jakkiebak! Kippenkak! 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

Dolle pret voor jong… en oud! Het is de bedoeling, om de kippen van je medespelers in 

te halen en hun staartveren te roven. Je beweegt je kip voort door het juiste plaatje bij 

de voor je kip liggende looptegel te zoeken. Als dat lukt, mag je een stap vooruit. Je gaat 

net zolang door, tot je het mis hebt. De kip, die alle veren in zijn staart heeft, wint het 

spel! 

 
G208               Iguazu 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 5 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

De spelers gebruiken hun kano’s om edelstenen te vinden en te vervoeren. Met hun 

peddelkaarten bepalen ze het tempo van hun boten. Tegelijkertijd manipuleren de 

avonturiers hiermee de stroomsnelheid van de rivier. Als hierdoor een noodweer losborst, 

versnelt de stroom dramatisch en moeten de kanovaarder voor hun leven peddelen, om 

niet in de waterval terecht te komen. De vindplaatsen van de meest waardevolle 

edelstenen bevinden zich midden in het gevaarlijkste gedeelte van de stroom, vlakbij de 

waterval. 

 

Wie risico’s durft te nemen en een gevoel voor het juiste vaartempo heeft, zal met een 

rijke buit de aanlegplaats bereiken. Wie als eerste vijf verschillende, vier gelijke of zeven 

willekeurige edelstenen aan land brengt, beëindigt het spel als winnaar. 

 
G209               Genius 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

Genius is een geniaal eenvoudig, abstract legspel. De spelers hebben elk een plankje met 

6 tegels, die elk 2 kleurige symbolen dragen. Het is de kunst om iedere beurt de juiste 

tegel te kiezen en deze zo neer te leggen dat je maximaal scoort. Dat gebeurt door na 

het leggen vanaf beide symbolen in alle richtingen gelijke symbolen te tellen. 

  

De score kan aardig oplopen, maar pas op: uiteindelijk wordt het resultaat gemeten naar 

ieders slechtst scorende kleur… En denk eraan: je kunt soms beter negatief spelen en 

andere spelers dwarszitten dan aan je eigen score te denken! 

Niemendalletje? Vergeet het maar! 

 
G210               Trampelfanten (Trappelfanten) 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : Haba 

 

Ieder jaar na de regentijd viert de rijke maharadja een groot feest. Het hoogtepunt van 

het feest is een opwindende olifantenwedstrijd. Maar niet altijd wint de snelste olifant… 

  

De laatsten zullen de eersten zijn – of niet soms? De speler wiens olifant als laatste het 

finishveld bereikt, wint het spel. Maar als de olifant van de maharadja als laatste over de 

finish gaat, dan wint de speler wiens olifant als eerste de finish heeft gehaald. 

 
 

 

 



G211               Rekenpiraten (Rechen – Piraten) 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 rekenpiraten 

Merk  : Haba 

 

Een spel met rekenopdrachten. Op zoek naar de geheimzinnige schat van de beroemde 

piraat Mathematicus zijn de rekenpiraten op het schateiland aanbeland. Voorzien van een 

oude schatkaart gaan ze onmiddellijk op zoek: honderd passen naar het noorden, 

vervolgens passen naar links voorbij het apenstandbeeld en opnieuw vijftig passen in de 

richting van de grote palmboom. Hierin zit de eerste rekenopdracht.  

  

Als ze hun doel hebben bereikt, beginnen de piraten ongeduldig de grond om te wroeten. 

En daar is hij dan: een tot aan de rand met gouden daalders gevulde schatkist! 

Nu moeten de piraten bij de verdeling van de buit, hun rekenkunsten zien te bewijzen. 

Alleen de sluwste piraat krijgt de het grootste gedeelte van de schat te pakken. 

 
G212               Spoorzoeken 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 20 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

Spoorzoeken is een actie speurspel, waarin de spelers een door een 

spelleider uitgezet parcours moeten proberen te volgen. Onderweg staat 

hen verschillende opdrachten en uitdagingen te wachten. De dubbelzijdige 

kaarten zorgen ervoor dat een kaart zowel als richtingaanwijzer en als opdracht kan 

worden gebruikt. Het spel kan binnen of buiten worden gespeeld. 

 

Spoorzoeken zorgt er op een ongedwongen manier voor dat kinderen creatieve keuzes 

moeten maken en in beweging komen! De 40 dubbelzijdige kaarten in het spel zijn van 

kunststof, waardoor ze tegen barre omstandigheden kunnen zoals regen en kreukelen. 

 
G213               Sudoku 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : 999 Games 

  

“SuDoKu het bordspel” daagt 1 tot 4 spelers uit om de getallen 1-9 op het speelbord te 

plaatsen, zonder de regels van SuDoKu te overtreden. Degene die de cijfers zo plaatst 

dat hijzelf de meeste punten behaalt en de andere spelers blokkeert, wint het spel. 

Het speelbord van SuDoKu heeft op de achterkant een kinderversie met vrolijke 

afbeeldingen van dieren. En het spel is uitermate geschikt om ook de normale 

puzzelversie van SuDoKu te spelen. 

 
G214               Kletschjjj… 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Tastic 

De bedoeling van het spel is om de meeste kaarten bij elkaar te meppen, die passen bij 

het geluid van de soundmachine. 

  

Na het opstarten van de soundmachine hoor je na 10 sec. het eerste geluid. Als je een 

geluid hoort, probeer je 2 kaarten te meppen, die bij het geluid passen. Als je 

bijvoorbeeld een trommel hoort, moet erin ieder geval op beide kaarten een afbeelding 

van een trommel staan. 

 

Als de soundmachine een “bromtoon’ laat horen is een spelronde over en gaan de 

gewonnen paren terug. 

 
G215               Soundtracks: Dieren 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Living & Learning Galt 

 

Elke speler krijgt een bord met dieren plaatjes. Als je een geluid van een dier hoort, leg 

je een fiche op het juiste plaatje. 

 



G216               Soundtracks: Dagelijks leven 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Living & Learning Galt 

 

Elke speler krijgt een bord met plaatjes van dingen die in het dagelijks leven voor 

komen. Als je een geluid hoort wat in het dagelijks leven voor komt, leg een je een fiche 

op het juiste plaatje. 

 
G217               Amazone 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 4 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

Amazone is een logistiek spel waarin spelers constant op hun hoede moeten zijn voor 

onverwachtse gebeurtenissen die roet in hun plannen kunnen gooien. Ook acties van 

andere spelers kunnen er toe leiden dat een van te voren goedkoop geachte hut toch 

duurder blijkt te worden dan gedacht, of erger nog, helemaal niet meer kan worden 

gebouwd. 

 
G218               Mesopotamië 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Phalanx 

 

Het doel van het spel is om met jouw familie als eerste 4 offers te brengen. Deze offers 

moet je eerst in het spel zien te brengen door nieuwe hutjes te bouwen, vervolgens moet 

je ze naar de tempel dragen waar je ze mag offeren als je over genoeg magische energie 

(zogenaamde mana) beschikt. 

 

Het spel draait er dus om dat je een doel moet bereiken (offeren), waarvoor je eerste 

bepaalde zaken moet hebben gerealiseerd (hutjes bouwen, mana verzamelen, mana 

opslagcapaciteit vergaren). 

 
G219               De Ontembare Stad 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : The Game Master 

 

De Ontembare Stad is een strategiespel met een uitgebalanceerde spelwerking, eindeloze 

variatie en bevat een aantal verrassende spelelementen. Dit meesterstuk van The Game 

Master voor grootmeesters is uitgerust met een basisspel en een strategische versie. 

Geschikt voor 2-5 spelers. 

 
G220               Op het platteland (Auf dem Lande) 

Leeftijd : 4 tot 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Met dit leerspel leren de kinderen eenvoudige natuurlijke verbanden kennen, begrijpen 

en naspelen. De kinderen leren hoe bepaalde levensmiddelen worden verkregen en hoe 

de winning en verwerking van verschillende grondstoffen met elkaar samenhangen. 

Alvorens met het eerste regelspel te beginnen, kunnen de kinderen het materiaal 

gebruiken om vrij te spelen. Vertel de kinderen tijdens het spel over de boerderij, de 

dieren en de levensmiddelen. 

 
G221               Familie Poen 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 

Een poenig kaartspel. De familie Poen nodigt jullie uit om mee te spelen. Wie met geluk 

en tactiek als eerste z'n kaarten kwijtraakt wint veel geld! De kassa rinkelt, want de 

verliezers betalen contant. 

 
 



G222               Castello del Drago 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Beleduc 

Tips  : Genomineerd speelgoed van het jaar 

 

Eén voor allen, allen voor één! Castello del Drago is een coöperatief spel. De spelers 

werken mét elkaar in plaats van tegen elkaar. Ze hebben een gezamenlijk doel: als 

ridders moeten ze het kasteel beschermen tegen de draken. Om de beurt gooien de 

kinderen met de dobbelstenen. Een worp kan twee verschillende gevolgen hebben: een 

ridder verwerft zich een plaats op de kantelen of een draak mag voor het kanon worden 

geplaatst. 

  

Op de kantelen vormen de ridders teams die vervolgens de kanonskogel omhoog stuwen 

op de brug. Bij genoeg ridderteams op de brug bereikt de kogel het zwaartepunt en rolt 

aan de andere kant van de brug af, richting de draken. Als dominostenen gaan de draken 

tegen de vlakte. Met tactiek, timing en geluk kan dit doel samen bereikt worden! 

 
G223               Hier klopt iets niet! (Da stimmt was nicht!) 

Leeftijd : 4 tot 12 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Haba 

 

Wie vindt het snelst de verschillen op de kaarten en heeft als eerste twee van de “zeven 

dwergen” voor zich staan? Een sprookjesachtig zoek – en leerspel. Met 

sprookjesprentenboek. 

 
G224               Fabulantis 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 6 spelers 

Merk  : Selecta 

Een spel over geheimzinnige, wonderbaarlijke en mystieke fabelwezens. Zij leven 

verborgen in een oerwoud toverbos waarin heel vreemde dingen gebeuren: de wegen 

veranderen verdurend van richting. Een betoverd meer helpt je en wijst je de juiste weg 

naar een fabelwezen. 

 
G225               Pirates 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 

Rivaliserende piraten terroriseren het Caribische zeegebied. Als één van die piraten val je 

schepen en vestigingen aan, op zoek naar rijke buit. Maar de capaciteit van je schip kent 

zijn grenzen. Je moet voortdurend zorgen voor de juiste verhouding tussen bemanning 

en bewapening, zodat je je rivalen steeds een scheepslengte voorblijft. 

 
G226               Fladdermax 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Elk kind legt z’n eigen vleermuis voor zich op tafel en probeert de vleermuis in zijn eigen, 

tegenovergestelde vak te knippen. 

 
G227               Nijntje Kiekeboe 

Leeftijd : 4 tot 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 

Onder de rode schijf zit Nijntje op de fiets en onder de groene Snuffie, de hond. Maar wat 

zit er ook al weer onder de oranje schijf? Een geheugenspel. Door goed te onthouden wat 

er onder verschillende schijven verstopt is, moet je zo veel mogelijk kaartjes verzamelen. 

 
 

 

 



G228               De spin Susan (Susi Spine) 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Een tactisch dobbelspel. Voordat het spel begint, weef je eerst het web van Spin Susan 

met spanlatten, een rood elastiek en een wit snoer. Daarna plaats je Susan op een 

willekeurige lat op de plaats waar het rode elastiek zit vastgeklemd. Dan kan het spel 

beginnen! 

 
G229               Manilla 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 5 spelers 

Merk  : 999 Games 

Tips  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2006 

 

Manilla bestaat uit een aantal smokkelvaarten. Tijdens elke vaart koersen 3 sampans 

(vrachtschepen) met smokkelwaar op de haven van manilla af. Met dobbelsteenworpen 

wordt de voortgang van de schepen bepaald. De schepen varen zelfstandig. De 

opbrengsten zijn per sampan afhankelijk van hun lading. 

  

Iedere speler begint met een startvermogen van 2 aandelen en 30 Peso’s. Met dit geld 

kunnen zij aan het begin van elke smokkelvaart bieden op de functie van havenmeester. 

Alleen de havenmeester heeft het recht om nieuwe aandelen te kopen. Hij beslist welke 

goederen aan boord van de schepen worden geladen en hij bepaalt de startposities van 

de vrachtschepen. Als de havenmeester bekend is, kunnen alle spelers hun geld uitgeven 

om met behulp van hun handlangers verschillende acties uit te voeren. 

 
G230               Paniek in de Wei 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : 999 Games 

Tips  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2006 

 

De brutale schapen van boer Tjebbe trekken er een dagje op uit om de weilanden in de 

nabije omtrek te verkennen. Lekker tikkertje spelen in de wetenschap dat Rambo de 

Ram, die menig schapenhart sneller laat kloppen, elk moment zijn opwachting kan 

maken. Maar ze moeten oppassen, want de schapenscheerder is in de buurt en staat 

paraat om elk schaap dat te dichtbij komt, te vangen en te scheren. 

  

Schapen scoren punten tijdens hun tocht door vier verschillende weilanden, die elk hun 

eigen naam hebben: Tikkertje voor teams, Langs bij Rambo de Ram, Op zoek naar het 

zwarte schaap en verstoppertje voor de schapenscheerder. Het spel is afgelopen als het 

kudde-fiche het einde van het tijdspoor heeft bereikt. 

 
G231               Boodschappen doen 

Leeftijd : vanaf 2 jaar  

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Op naar de markt! Elk van jullie heeft een boodschappenlijst met 

vier dingen die je moet kopen. Maar waar zijn broodjes verkrijgbaar 

en welke marktkraam verkoopt kaas? Hoeveel kosten de sokken en 

zijn er nog lekkere aardbeien? Wat kan men allemaal kopen met het 

grote bankbiljet? 

 

De dobbelsteen bepaalt telkens aan welke marktkraam gewinkeld mag worden. 

Daarnaast kunnen de kinderen ook vrij met het speelmateriaal spelen en daarbij 

verschillende rollenspellen rond boodschappen doen, uitproberen. 

 
G232               Sprookjesspel Disney 

Leeftijd : vanaf 4 jaar  

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 



Stel je voor dat je een prinses bent in de sprookjeswereld van Disney. Wie zou jij dan 

willen zijn? Ben je Ariel, die vanuit haar koninkrijk onder water op zoek gaat naar haar 

prins? Of ben je Assepoester die haar prins achterlaat op het bal?  

 

In het Disney Princess Sprookjesspel kun je kiezen welke prinses je speelt en de 

avonturen beleven van jouw favoriete prinses. Het Sprookjesspel is een interactief spel 

met geluid. De verschillende gesproken opdrachten vertellen je precies wat je moet 

doen. 

 
G233    Mijn eerste natuurspel 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G234    Koetje Boe 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G235    Vampire 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G236    Elefun 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 3 spelers 

Merk  : Hasbro Gaming 

 
G237    Prinses Doornroosje 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 
G238    Wie is de boef (maan roos vis spel) 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Zwijsen 

 
G239    Boonanza 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 5 spelers 

Merk  : 999 Games 

G240    Villa Paletti 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 
G241    Twister moves 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : MB 

 
G242               Kasteelridders 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Kasteelridders, samen staan we sterk! De ridders juichen: koning 

Slotfried komt naar huis! 

 

Nu moeten ze snel drie kasteeltorens bouwen. Gelukkig helpen alle ridders mee! 

Een coöperatief bouwspel voor 2 – 4 kasteelridders. Met toernooivariant. Aanwijzing: de 

spelers stapelen gezamenlijk de bouwstenen op – echter niet met de hand, maar met 

een heel speciaal hulpstuk! 



 
G243               Mijn huis 

Leeftijd : vanaf 3 jaar (div. niveau’s) 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Opstelten 

Tips  : Voor informatie: www.opsteltenspeelgoed.com 

 

Met "Mijn Huis" kunnen kinderen op speelse wijze vertellen over hoe het zit bij hen thuis. 

Het gaat om het vertellen van hun ervaring en beleving thuis. Het bewust worden van de 

indeling en zo wegwijs worden in eigen huis. Voor de ouders is het erg leuk om van je 

kind te horen hoe het over bepaalde dingen in huis denkt. 

 
G244              Tover je Toverweg 

Leeftijd : vanaf 3 jaar (diverse niveau’s) 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Opstelten 

 

Elk jaar strijden tovenaars om de titel van Meester-tovenaar. Dit jaar speelt het 

tovertoernooi zich af in het bos van duizend wegen. Daar zullen de tovenaars zich 

moeten bewijzen door hun nieuwe leerlingen naar de magische eindbestemming te 

brengen. Durf jij de uitdaging aan en doe je mee? Je leerlingen mogen zelf niet toveren 

dus hangt de uitkomst van het toernooi van jouw toverkracht af. Bemachtig je de 

magiekaarten, dan kunnen je leerlingen snel vooruit komen of leerlingen van de andere 

tovenaar(s) door jou worden gehinderd. 

  

Door slim en tactisch je toverkracht aan te wenden, is de magische eindbestemming snel 

bereikt. Met Tover je Toverweg neemt het kind de eerste stappen in de betoverende 

wereld van het bordspel. De structuur en houvast van de opzet biedt de juiste balans in 

spelmogelijkheid en spelvaardigheid van de jongste tovenaars.  

 

Met behulp van de vier verschillende speelborden, toebehoren en uitgebreide 

spelvarianten, levert het spel echter een uitdaging voor zowel heel jong als oud (en zelfs 

volwassen) inspelend op de ontwikkeling van het ruimtelijke inzicht. 

 
G245               Katoiz 

Leeftijd : vanaf 3 jaar (diverse niveau’s) 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Opstelten 

 

Katoiz is een spel van kleuren en vormen waarmee stapels met overeenkomstige 

elementen (kleuren of vormen) gemaakt moeten worden. Katoiz is vooral een strategisch 

spel dat in iedere fase om een wiskundig inzicht vraagt. Door te beginnen met de 

onderscheiding tussen elementen en het herkennen van overeenkomsten biedt Katoiz 

een mooie aanzet tot het begin van de wiskunde. 

  

Het spel daagt echter voor kinderen in latere ontwikkelingsfasen uit om geraffineerde 

strategieën te ontwikkelen waarmee eigen stapels kunnen worden gemaakt en 

tegelijkertijd de tegenstander kan worden gedwarsboomd. Katoiz is dus een veelzijdig 

spel met verschillende leerniveaus die allen inspelen op de wiskundige vaardigheden van 

het kind. 

 
G246               Het piratenspel 

Leeftijd : vanaf 3 jaar (div. niveau's) 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Opstelten 

Tips  : www.opsteltenspeelgoed.com 

 

Het piratenspel is bedoeld om al vanaf jonge leeftijd te leren tellen, vergelijken en samen 

spelen. De verschillende spelvarianten zijn zodanig opgezet dat ze inspelen op de 

ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 3-9 jaar, een cruciale fase voor kinderen die 

geïnteresseerd zijn in bordspellen. 

  

Daar waar jonge kinderen behoefte hebben aan een duidelijke structuur en beperkte 

speelduur, ontwikkelen ze zich langzaam naar een fase waarin ze invloed willen hebben 

op de spelontwikkeling, hun voortgang en die van hun tegenstanders. In feite willen ze 

http://www.opsteltenspeelgoed.com/
http://www.opsteltenspeelgoed.com/


dat hun strategisch inzicht het verschil kan maken tussen winnen of verliezen. In de 

meest uitgebreide variant is het Piratenspel zelfs een uitdaging voor volwassenen! 

 
G247               Coco Colecto 

Leeftijd : vanaf 3 jaar (diverse niveau's) 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Opstelten 

 

Het leven van de lieveheersbeestjes is één groot feest, zolang ze tenminste genoeg 

bladluizen te eten hebben en de gevaren van spinnenwebben en vooral de spin zelf 

weten te ontlopen. Lijkt het je ook leuk om tweelingbroertjes te vinden, op 

bladluizenjacht te gaan of tegen je vriendjes te racen? Speel dan ook “Coco Colecto”! 

  

Het spel daagt kinderen uit om met behulp van hun rekenkundige vaardigheden vooruit 

te komen in het spel (de spellen). Hoewel de winnende strategieën afhangen van slim 

gebruik van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en/of delen, is het leerproces voor de 

kinderen bijna onzichtbaar. Daarvoor zijn ze te druk bezig met plezier beleven aan de 

spellen. Coco Colecto is dus een veelzijdig spel met verschillende leerniveaus die allen 

inspelen op de ontwikkeling van de rekenkundige vaardigheden van het kind. 

 
G248               Het Huis Anubis spel 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Studio 100 

Tips  : Winnaar speelgoed van het jaar 2007 

 

Het Huis Anubis, de razend populaire serie van Nickelodeon, gaat over 8 jongeren die 

samenwonen op een internaat. Allen zijn ze druk met school, de liefde en met volwassen 

worden. Maar één ding hebben ze gemeen: het huis waarin ze wonen. Het heeft een 

geheime geschiedenis, een groot mysterie waar niemand iets vanaf weet, en misschien 

had dat beter zo kunnen blijven! 

 
G249               Sudoku junior Disney 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Ravensburger 

 

Het spannende bordspel als junior-uitvoering! Je moet proberen de gekleurde 

speelschijven met de vrolijke Disney-figuren zo op het SUDOKU-speelveld te plaatsen dat 

Mickey, Donald en de andere Disney-vrienden in iedere rij en in iedere kolom maar één 

keer opduiken. Er zijn 50 opdrachten in 3 moeilijkheidsniveaus om op te lossen. Heb je 

de SUDOKU goed gelegd? Kijk op de achterkant van de opdrachtkaart of je oplossing de 

goede is. Veel plezier bij het puzzelen! 

 
G250    Fonkelschat 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Merk  : Haba 

Aantal spelers: voor 1 tot 4 speler 

 

De drakenkinderen hebben een heel bijzondere schat ontdekt: een 

ijszuil met ingevroren fonkelstenen. Die wil iedereen natuurlijk graag 

hebben. Samen met de drakenpapa verwijderen de spelers de ene na 

de andere ijsring om de ijszuil te laten smelten waardoor de fonkelstenen naar beneden 

rollen. Maar let op want jullie kunnen slechts bepaalde fonkelstenen verzamelen. Wie 

bezit op het laatst de meeste fonkelstenen? 

 
G251    Goud van de Farao 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Merk  : Identity Games 

Aantal spelers: voor 2 tot 4 speler 

Tips  : Genomineerd Speelgoed van het jaar 2007 

 

Het Goud van de Farao is het spannende piramidespel in het oude Egypte. Je bent een 

archeoloog en probeert kostbare schatten te vinden. Ontdek jij als eerste de grafkamer 

van de Farao en pak je al het goud? Maar pas op dat je geen eeuwenoude vloek 

ontketent of de mummie uit de dood laat ontwaken. 



 

Speur door duistere gangen, zorg dat je niet verdwaalt en vindt het dodenmasker van de 

Farao. De piramide stort in zodra je hiermee vandoor gaat, dus ren voor je leven. 

Vertrouw niemand want anders word je beroofd of voorgoed in de piramide opgesloten. 

 

In de doos: 36 piramide tegels, 4 archeologen, 4 helpers, 1 dodenmasker, 8 schatten, 1 

fotocamera, 5 foto’s, 4 spelerskaarten, 1 starttegel, 20 lampjes. 

 
G252               Bergbeklimmen (Mountaineering) 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Zonnespel 

 

Een team bergbeklimmers doet een poging om de top van de berg te bereiken en 

probeert daarna terug te keren naar het basiskamp. Tijdens de klim krijgt het team te 

maken met allerlei hindernissen: moeilijk begaanbare plekken, zware 

weersomstandigheden en kleine ongelukken. 

 

Als het team de juiste uitrusting heeft en elkaar helpt, kan de klim worden voortgezet. 

Als er uitrustingsstukken ontbreken, zal het team moeten terugkeren naar een 

bevoorradingspunt, waar de uitrusting aangevuld wordt. 

  

Goed samenwerken is essentieel om met elkaar veilig de top te bereiken! 

 
G253               Ogen van de jungle 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 12 spelers 

Merk  : Zonnespel 

 

Er zijn problemen in de jungle! Er is een tempel beroofd, er zijn zeldzame dieren 

gevangen genomen en er zijn kinderen verdwenen. De spelers vormen een expeditie en 

trekken het oerwoud in. Ze worden de ogen en oren van de jungle. Samen zorgen ze 

ervoor dat de verdwenen schatten teruggebracht worden naar de tempel, de zeldzame 

dieren vrijgelaten worden in het diepe oerwoud en de kinderen hun dorp terugvinden. 

 

Onderweg komen de verkenners allerlei hindernissen tegen. Gelukkig bezitten ze diverse 

nuttige eigenschappen en hulpmiddelen; als ze deze goed weten te gebruiken, kunnen ze 

de hindernissen overwinnen. Als de schatten, dieren en kinderen naar hun plek gebracht 

zijn, keren de verkenners terug naar hun basiskamp in de jungle. Goede samenwerking 

is noodzakelijk om de expeditie te laten slagen! 

 
G254               Ruimtereizigers 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Zonnespel 

 

Tijdens een verkenningstocht storten de ruimtereizigers neer op een onbekende planeet. 

Op zoek naar onderdelen om hun landingsvaartuig mee te repareren, ontdekken ze dat 

deze planeet heel anders is dan hun thuiswereld. De wezens die hier wonen zijn niet 

aardig voor elkaar en niet zorgzaam voor de natuur. Gelukkig kunnen de ruimtereizigers 

hun speciale krachten gebruiken om zichzelf en elkaar te beschermen. En misschien 

kunnen ze helpen om het evenwicht op deze planeet te herstellen... 

Maar ze moeten opschieten, want het moederschip verlaat binnenkort de baan om de 

planeet! Zal het lukken om het landingsvaartuig op tijd te repareren? 

  

RUIMTEREIZIGERS is een spannend spel waarin samenwerking, strategisch denken en 

verbeeldingskracht een belangrijke rol spelen. De spelers bedenken samen oplossingen 

voor de lastige situaties waarin ze terechtkomen. Hierdoor is elk spel anders dan het 

vorige. 

 
G255               Zen Blocks 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 14 spelers 

Merk  : Zonnespel 

 

Een coöperatief puzzelspel met een speelduur van circa 15 minuten 



De spelers proberen samen een kubus te vormen. Een kubus bestaat altijd uit 3 lagen 

van 9 blokken. 

 

Er zijn  steeds 27 van de 28 blokken nodig om een kubus te vormen. De spelers moeten 

ervoor zorgen dat de tekens op blokken die naast en op elkaar liggen met elkaar 

overeenkomen. Er zijn verschillende spelvarianten met oplopende moeilijkheidsgraad. 

 
G256               Max 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 8 spelers 

Merk  : Zonnespel 

 

Een coöperatief strategiespel met een speelduur van speelduur circa 10 minuten. 

Vogel, muis en eekhoorn zijn op weg naar hun holletje in de boom. Max de kat heeft 

honger en zit achter de kleine diertjes aan! Gelukkig kan Max naar huis teruggelokt 

worden met een lekker hapje, zodat de kleine diertjes een voorsprong krijgen. De spelers 

zorgen samen voor de kleine diertjes. Welk diertje wordt als eerste in veiligheid 

gebracht? 

 
G257               Oogsttijd 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Zonnespel 

 

Een coöperatief strategiespel met een speelduur van speelduur circa 10 minuten. 

We hebben allemaal een groentetuin en het is tijd om de tomaten, wortelen, bonen en 

maïs te oogsten. Je kunt in je eigen tuin oogsten of een andere speler helpen. Lukt het 

om alle groente te verzamelen voordat het winter is? Tijdens het spelen ontdekken de 

kinderen dat dit het beste lukt als je elkaar helpt. 

 
G258               Zandkastelen 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 8 spelers 

Merk  : Zonnespel 

 

Een coöperatief strategiespel met een speelduur van speelduur circa 15 minuten. 

Op een zonnige dag gaan we samen naar het strand. Daar bouwen we mooie 

zandkastelen! Maar het wordt vloed en de golven komen steeds dichterbij. Lukt het om 

drie kastelen te bouwen voordat ze door de golven worden weggespoeld? De spelers 

verzamelen zand, schepjes en emmertjes waarmee ze samen de zandkastelen bouwen. 

Maar let op! De golven komen nu erg dichtbij! Zullen we eerst een zandmuur bouwen om 

de golven tegen te houden? 

 

Zandkastelen is een spannend strategiespel voor verschillende leeftijden. Het spel nodigt 

uit om zelf allerlei varianten te bedenken. 

 
G259    Rumba Rups 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : MB 

 

De Rumba Rups swingt van top tot teen op een aanstekelijke 

beat. De balletjes van de gekozen kleur moeten zo snel 

mogelijk van beneden naar boven op zijn handjes worden 

geplaatst. Werkt op batterijen. 

 
G260               Spokenjagers 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 5 spelers 

Merk  : Haba 

 

Een spookachtig spel voor 3 - 5 spokenjagers van 5 - 99 jaar. Met 

3D-slot en een variant voor doorgewinterde spelers. 

 

In het slot spookt één van de twaalf spoken van het ene venster naar het andere. Maar 

welk spook is het precies? De spoken zijn slechts door kleinigheden van elkaar te 



onderscheiden. Wie snel het spook herkent dat in het slot rondspookt, mag zijn speelstuk 

in de slottuin vooruitzetten. Aan het eind van het spel wordt degene wiens speelstuk het 

verst in de slottuin is opgerukt, tot opperspokenjager benoemd. 

 
G261               Hive 

Leeftijd : vanaf 9 jaar 

Aantal spelers: voor 2 spelers 

Merk  : Vendetta 

 

Hive is een kort spel voor twee spelers. 

Doel van het spel is om de bij van de tegenstander te omsingelen. 

Dat kan zowel met eigen stenen als ook met stenen van de 

tegenstander. Doordat elk insect zijn eigen bewegingsmogelijkheden heeft en er geen 

vast bord aanwezig is, is ieder spel weer anders. Het spel is binnen één minuut te spelen 

en makkelijk mee te nemen. De mooie bakelieten stukken zorgen dat het spel je hele 

leven meegaat. 

 
G262    Army of Frogs 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Gen four two Games: Vendetta 

 

Army of frogs is een spel voor 2 tot 4 spelers waarbij je op slimme manier je kikkers 

plaatst en laat springen met als doel alle kikkers van je eigen kleur met elkaar te 

verbinden. De speler die daar als eerste in slaagt, wint het spel. 

 

Army of Frogs is (net als Hive) een bordspel zonder bord. Je begint met een leeg veld. 

Elke speler kiest een kleur en pakt vervolgens blind twee kikkers uit de bijgeleverde zak. 

Iedere beurt wordt één nieuwe kikker in het spel gebracht, één kikker van de eigen kleur 

verplaatst en een nieuwe kikker uit de zak gehaald voor de volgende beurt. 

  

Eén kikker mag onbeperkt springen in rechte lijnen over minimaal één andere kikker 

heen. Het doel is uiteindelijk al jouw kikkers - minimaal 7 - met elkaar te verbinden.  

Je kunt de tegenstander dwars zitten door kikkers vast te zetten of door meer kikkers 

van zijn kleur in het spel te brengen waardoor hij meer kikkers moet verbinden. 

Army of Frogs is een spel met eenvoudige spelregels maar veel strategische en tactische 

mogelijkheden! 

 
G263                 Rinus Rioolrat (Kalle kanalratte) 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : Haba 

 

Een zoekspel voor 2 - 5 spelers. 

Verbaasd krabt muizenagent Speurneus zich achter zijn oor. Zonet was Rinus Rioolrat er 

toch nog?! De beruchte uitbrekerrat moet zich ergens in het riool hebben verstopt - maar 

onder welk putdeksel zit Rinus? Er begint een spannende rattenachtervolging. 

 
G264               Wat een Muizenschrik! 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Een spannende olifantenrace voor 2 tot 4 spelers. Daisy de olifantendame probeert snel 

weg te rennen. De brutale muis Jasper verspert haar de weg naar de olifantentempel en 

maakt zich reuze vrolijk door de dikhuiden aan te schrikken te maken. Kunnen Jaspers’ 

plagerijen een beslissende invloed op de afloop van de jaarlijkse olifantenrace hebben? 

 
G265               Kapitein Kijker 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

In iedere ronde is een andere speler Kapitein Kijker en verdeelt 

schatkaarten over de zeekaart. De medespelers zijn matrozen en 

proberen binnen de vastgestelde tijd met hun verrekijkers de 



schatten te ontdekken en de afbeeldingen te onthouden. Nadat de zandloper is 

leeggelopen, worden de schatten opnieuw verzameld. Wie van de matrozen een juiste 

schat opnoemt, krijgt als beloning een punt. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk 

punten te verzamelen. Een geheugenspel waarbij 2 - 4 schatzoekers op ontdekkingsreis 

gaan. 

 
G266               Wie, wat, waar? 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Goliath 

 

Een partyspel voor 2-4 spelers. Beschrijving van de uitgever: een gezellig en educatief 

familiespel. Verschillende thema’s zijn verbeeld en verwoord in de spelkaarten. Ieder 

kiest van die spelkaarten een plaatje dat zijn of haar tegenspeler of –speelster daarop 

moet raden. Met vragen waarop met ja of nee kan worden geantwoord, komt elke speler 

steeds dichterbij het te raden plaatje. Als je het juiste plaatje raadt, wat ook kan door 

vroegtijdig te gokken, heb je gewonnen. Als je verkeerd raadt, gaat een kans verloren. 

 
G267               Zo gezegd, zo gedaan 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Haba 

 

Een communicatief teken- en raadspel voor 2 tot 6 spelers met twee wedstrijdvarianten. 

Een keer per jaar houdt de koning met zijn raadteam een grote raadtoernooi. Alleen de 

koning kent het begrip dat gezocht wordt - en hij mag het aan niemand verklappen! 

Gelukkig zijn er de Koninklijke kronen. Met behulp van de kronen lukt het de koning om 

zijn team de eerste aanwijzingen over het gezochte voorwerp te geven. 

  

Zo gezegd, zo gedaan! Maar het team komt er niet uit - wat zou het toch 

kunnen zijn? Dan geeft de koning aanwijzingen hoe en waar lijnen getrokken moeten 

worden en langzaam maar zeker ontstaat er een tekening op de raadbord. Maar 

opgepast: de tijd loopt en het Koninklijke raadteam kan alleen winnen als iedereen 

elkaar een handje helpt! 

 
G268               Castle Logix 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

Tips  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2007 

 

Castle Logix is een spel met 48 opdrachten, waarbij je logica, 

ruimtelijke inzicht en fijne motoriek moet combineren. Keuze uit 4 

moeilijkheidsgraden. 

Kies een opdracht en bouw het kasteel na dat staat afgebeeld. Wanneer de torens op de 

juiste manier in de blokken zijn geplaatst, zal de oplossing overeenkomen met de 

opdracht en stabiel blijven staan. 

 
G269               Wriemelworm 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Een verrassend actiespel voor 2 tot 4 spelers.  

Wat een feestmaal voor alle merels! Na de regen krioelt het grasveld van de lekkere 

wormen. De vogels huppen over en weer om ze te verschalken. Maar de kleine wormen 

verdwijnen weer net als ze tevoorschijn zijn gekomen. 

 
G270               Go Getter: Prins en draak 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 



G271               Doe mee speel 

Leeftijd : vanaf 2,5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 3 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 

Muisje Pia wil heel graag een eigen tent hebben om in te slapen. Bont 

van kleur moet hij zijn. Beer Bram, Haas Peter, Eend Emiel en schaap 

Sara helpen graag met de delen van de tent. Maar voordat we de tent 

gaan bouwen, gaan we eerst spelen en lachen! 

 
G272               Spokentrap 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Drie Magiërs spellen, Uitgever 999 Games 

 

Probeer zo snel mogelijk bovenaan de trap te komen. In je beurt gooi je met 

een dobbelsteen en doe je het aangegeven aantal stappen. Maar dobbel je 

een spook, dan moet je een schijf door een spook vervangen. Daardoor 

moet je in de loop van het spel onthouden waar het spook van je kleur staat. Onthoud jij 

het beste waar je kleur is en bereik jij als eerste de top van de trap? Spokentrap is 

chaotisch en spannend, en test je geheugen op speelse wijze! 

 
G273               Domino prenten/ plaatjes 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 3 spelers 

Merk  : Educo 

 
G274               Blokus 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Hodin 

 
G275               Hide & Seek Pirates 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: voor 1 of 2 spelers 

Merk  : Smart Games 

 

Het spel wijst zichzelf; kinderen kunnen met een minimale uitleg aan 

de slag, het spel is taalonafhankelijk. De vormgeving is zeer handig: 

alle spelonderdelen en het opdrachtenboek kunnen in de lade onder 

het speelbordje geschoven worden en je hebt dus alles bij elkaar. 

  

Het spel is oorspronkelijk als eenpersoonsspel ontwikkeld, maar ook met twee kinderen 

spelen ze er met plezier mee. 

 

De tijdsduur varieert, maar als de kinderen graag puzzelen of spelletjes spelen, zijn ze er 

zeker 20 minuten mee zoet. Het spel nodigt uit om ermee te gaan spelen. Dit geldt zowel 

voor kinderen als volwassenen: wie het ziet liggen, begint eraan en legt het niet snel 

meer weg. 

 
G276               Bert Bever 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

Tip  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2008 

  www.ravensburger.com 

 

Het is de taak van Bert Bever om goed op alle boomstammen te passen. Maar de brutale 

beverkinderen proberen steeds weer stammen te pikken. Ze schuiven ze voorzichtig uit 

de stapel. Met een vaste hand en een portie behendigheid lukt het vast de een of andere 

stam te pakken te krijgen. 

 

Maar kaboem! plotseling stort de stapel met veel kabaal in. Bert Bever merkt de brutale 

diefstal en gaat als een razende tekeer, dat houdt het tuig wel tegen. Wie maakt de 

meeste boomstammen ongemerkt buit? 

 

http://www.ravensburger.com/


G277               Ri-ra-rijm (maan, roos vis spel) 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Zwijsen 

 

Ri-ra rijm spel is een leerspel uit de maan roos vis serie. De speler draait aan het wiel en 

roept hardop wat in het venster verschijnt. Wie als eerste een woord roept dat hierop 

rijmt mag een beloningskaartje pakken. 

 

De speler die als eerste een poppetje heeft verzameld, heeft gewonnen. Ri ra rijm spel 

bestaat uit 1 houder met draaimechanisme, draaiwiel, 6 thema schijven en 32 

beloningskaarten Ri-ra rijm spel is voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Door met het spel te 

spelen worden de taal, de cognitieve en de geestelijk sociale ontwikkeling gestimuleerd. 

 
G279               Ikkeben…. ikkedoe 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 6 spelers 

Merk  : Tactic Selecta 

Tips  : Genomineerd Speelgoed van het jaar 2008 

  www.tactic.net 

  

Je trekt twee kaarten. Eén voor wat je bent en één voor wat je doet. Dit moet je 

uitbeelden en je mag niet niet praten! De andere spelers raden wat je uitbeeldt. De 

dobbelstenen bepalen wat je bent en wat je doet. Een baby die een biefstuk grilt. Dat 

wordt lachen, hi hi..! Goed geantwoord? Dan mag je spinnen en net zoveel plaatsen op 

het speelbord verder als de spinner aangeeft. 

  

Ook de speler die heeft uitgebeeld mag spinnen. Voor de kleintjes gelden alleen de 

plaatjes, die hoeven niet te dobbelen. Ben je als eerste bij de finish, dan ben je de 

winnaar! 

 
G280               Nobody but us chickens 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 6 spelers 

Merk  : Vendetta 

 
G281               Kracht van 8 kaartspel 

Leeftijd : vanaf 4 tot 12 jaar 

Aantal spelers: 1 of meer spelers, max 12 

Merk  : Zonnespel 

 
G282               Stop de stropers 

Leeftijd : vanaf 8 tot 12 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Zonnespel 

 
G283               Prinses 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Zonnespel 

 
G284               Street paintball 

Leeftijd : vanaf 9 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 6 spelers 

Merk  : Vendetta 

 
G285               Lottino 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 6 spelers 

Merk  : Ravansburger 

 
G286               Code X (zoeklicht spel) 

Leeftijd : vanaf 9 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Zwijsen 

 

http://www.tactic.net/


G287               Spot (zoeklicht spel) 

Leeftijd : vanaf 9 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Zwijsen 

 
G288               Ticket to ride Kaartspel 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Days of Wonder 

Tips  : www.anderspel.nl 

 

De spelers proberen trajecten tussen verschillende steden in Noord-Amerika te claimen 

om zo de meeste punten te verzamelen. Maar pas op: lukt het je niet om begin- en 

eindpunt (zoals vermeld op je doelkaarten) te verbinden, dan kost dat je punten! 

 
G289               Roll through the ages: bronstijd 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : QWG 

 
G290               Boomgaard II 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Een coöperatief spel voor 2 – 4 kinderen. 

Verschillende soorten heerlijk fruit hangen in de bomen. Een geweldig 

samenwerkingsspel (coöperatief) van 2-8 spelers, tegen de brutale raaf. Het fruit moet 

geoogst worden voordat de raaf het te pakken krijgt. 

 

Wie zal er winnen! De spelers of de raaf? 

 
G291               Kolonisten van de Lage Landen 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 5 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

Een door 999 Games zelf ontwikkelde variant op de bestseller De Kolonisten van Catan. 

De spelers bouwen gemeentehuizen en monumenten op een kaart van Nederland en 

Vlaanderen. 

 
G292               Jakkiebak het Kaartspel 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

Dit grappige geheugenkaartspel is van het populaire bordspel Jakkiebak! Kippenkak! 

afgeleid. De spelers proberen de plaatjes die ze in hun hand hebben in de kippenren (op 

tafel) te vinden. 

 

Als het lukt, mogen ze de kaart(en) afleggen. De speler die als eerst al zijn kaarten kwijt 

is, heeft gewonnen. 

 
G293               Konijnenhokken 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 7 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

Vlot, zenuwslopend dobbelspel, waarin een speler zowel konijnen als hokken moet 

dobbelen om punten te scoren. Zolang hij de juiste symbolen gooit, mag hij doorgaan. 

Als het risico hem te groot wordt, mag hij stoppen en punten schrijven. 

 
 

 

 

 

http://www.anderspel.nl/


G294               Hippe Kippen 

Leeftijd : vanaf 9 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

Kibbelen om de aandacht van Rooster Booster! 

Hippe Kippen is eenvoudig te leren, maar niet zo gemakkelijk te winnen. Uitstekend 

kaartspel voor gezinnen die een tactisch spel met een dosis geluk kunnen waarderen. 

 
G295               Labyrinth duel 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 1 tot 2 speler 

Merk  : Ravensburger 

Tips  : Genomineerd speelgoed van het 2009 

 

Twee spelers proberen tegelijkertijd, ieder op hun eigen spelbord, twee voorwerpen in de 

rand rond het spelbord, door een ononderbroken gang, met elkaar te verbinden. Wie het 

slimst en snelst de gangstenen in de juiste positie weet te schuiven, wint de doelkaart. 

Wie als eerste acht doelkaarten heeft gewonnen, wint. Er zijn ook spelregels voor één 

speler. 

  

Een snel spel want er is weinig handleiding nodig. Het duurt niet lang, is iedere keer 

anders. Een strategisch spel voor twee maar je kan het ook alleen spelen. 

 
G296               Eerste Boomgaard 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Dit spel is een vereenvoudigde versie van de klassieker “Boomgaard”. Het spel is aan een 

jongere leeftijdsgroep aangepast. En het spelmateriaal is speciaal voor kleine kinderen 

gemaakt. Het stimuleert de motorische vaardigheden van het kind. 

 
G297               Koehandel 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 5 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 

Fantastisch spel als je van bluffen houdt. 

Door listig te bieden tijdens de veilingen verkrijgen de spelers verschillende dieren. Door 

nog listiger te bluffen maken de spelers elkaar dieren afhandig. 

 
G298               Sushi-bar 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

De spelers kruipen in de huid van vogels die te gast zijn in een sushibar en dobbelen om 

de lekkerste hapjes. Maar als je niet een paar graatjes op de koop toeneemt, sta je met 

lege handen! 

 
G299               Jaak en de bonenstaak 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

Ontdek de magie van dit sprookje met dit “bewegende” puzzelspel voor 

jonge kinderen. Kan jij Jaak helpen om de bonenstaak te beklimmen en 

het kasteel in de wolken te bereiken? Laat de puzzelstukken één voor één op de juiste 

plaats laten vallen zodat de tekening overeenkomt met de opdracht? Opgelet! De 
puzzelstukken kantelen terwijl ze naar beneden vallen. 

Jaak en de Bonenstaak bevat 60 opdrachten en een prachtig prentenboek met het 

originele sprookje in een eigentijds jasje.

 


