
G300               Weerwolven 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 8 tot 18 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

Partyspel voor grote groepen. De spelers kruipen in de huid van inwoners van het dorpje 

Wakkerdam, dat elke nacht wordt geteisterd door weerwolven. Aan de burgers de taak 

om de weerwolven te ontmaskeren. Maar pas op: de weerwolven bevinden zich tussen 

de aanwezigen! 

 
G301               Anti-virus (denkspel) 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Anti-Virus is een puzzelspel waarbij je moet proberen het virus van het bord af te 

krijgen. Dit doe je door de verschillende componenten diagonaal te verschuiven om zo 

het pad vrij te maken. Het lijkt een beetje op het bekende Rush Hour waar je de rode 

auto van het bord af moet zien te krijgen. 

 

Een superleuke schuifpuzzel: de puzzelstukken kunnen diagonaal en in groep verschoven 

worden. 

 
G302               Alcatraz (denkspel) 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Omzeil het bewakingssysteem en ontsnap zonder dat de bewakers je op hun monitors te 

zien krijgen? 

  

48 uitdagingen.... levenslang speelplezier. 

Opdrachtkaarten, muren, ladder, gevangene en oplossingenboekje kunnen veilig 

"opgeborgen" worden in de gevangenis. Kenmerken: ruimtelijk inzicht, logisch denken 

 
G303               Road Block (denkspel) 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

Tips  : Winnaar speelgoed van het 2008 

 

Een logisch denkspel dat je ook in je eentje kan spelen. Blokkeer de rode auto, sluit de 

wegen af en voorkom dat de dief kan ontsnappen uit de stad. 

  

Er is telkens maar 1 juiste oplossing. ALLE politieauto's moeten op het spelbord passen, 

zelfs al heb je ze niet allemaal nodig om de rode auto te blokkeren. Uren speelplezier 

voor jong én oud met 60 opdrachten, van makkelijk tot moeilijk. Combineer logica en 

ruimtelijk inzicht. 

 
G304              Titanic (denkspel) 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Zoals de titel al laat vermoeden moet je in dit spel drenkelingen van een scheepsramp 

redden. Door de reddingsacties goed te coördineren en je reddingsbootjes juist te 

verplaatsen kan je alle drenkelingen redden. Maar let op, als je niet de juiste volgorde 

respecteert, kan het zijn dat sommige drenkelingen uit de boot vallen en niet meer gered 

kunnen worden. Er zijn maar liefst 48 verschillende uitdagingen in dit spel. 

 
G305               Hide & Seek Safari (denkspel) 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

Tips  : Genomineerd speelgoed van het 2006 

 



Leg de 4 puzzelstukken op het spelbord zodat alle dieren verborgen blijven, behalve 

diegene die op de opdrachtkaart staan. Logisch denkspel voor jong én oud met 48 

opdrachten van heel makkelijk tot razend moeilijk. Handige opberglade voor alle 

puzzelstukken, spelregels, opdrachten en oplossingen. 

 
G306               Spider Man City Crossing (denkspel) 

Leeftijd : 8 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Thinkfun 

Tips  : www.thinkfun.nl 

 

Het bekende spel River Crossing in een originele uitvoering met Spiderman. 

De spelregels zijn hetzelfde, alleen met dit spel is het de bedoeling Spiderman veilig naar 

de andere kant van de stad te loodsen. 40 opdrachten met oplopende 

moeilijkheidsgraad. 

 
G307               Hot Spot (denkspel) 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Thinkfun 

 

Hop your Bot to the Spot! 

Breng de rode robot naar de Hot Spot (=de finish) op het spelbord. 

  

Door over andere robots heen te springen kun je je verplaatsen over het spelbord. De 

vijf groene en vier blauwe robots kunnen je daarbij helpen, maar let op; rood en blauw 

kunnen niet naast elkaar op het spelbord geplaatst worden. Strategisch inzicht is 

belangrijk , want alleen door in de juiste volgorde te springen is de Hot Spot te bereiken. 

  

Het kleurrijke speelbord is tevens de opbergdoos waarin je dit fraaie spel overal mee 

naar toe kan nemen. 40 opdrachten met oplopende moeilijkheidsgraad. 

 
G308               Go Getter: Mummy Mystery (denkspel) 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Speciale Go Getter met geheime gang en een mummie op één van de puzzelstukken. 

Leg de 9 puzzelstukken op het spelbord zodat de figuren waartussen een pijl staat in de 

opdracht, elkaar kunnen bereiken. 48 opdrachten en 1001 oplossingen van makkelijk tot 

heel erg moeilijk. 

 
G309               Colour code (denkspel) 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Een logisch kleuren spel met 100 opdrachten voor beginner tot expert. 

Probeer de doorzichten vormen zo neer te leggen zodat het patroon uit het boekje 

zichtbaar wordt. 

 

Kies één van de honderd opdrachten en bouw deze na door de juiste plaatjes te 

combineren. 

  

18 doorzichtige plaatjes met vrolijk gekleurde vormen, handige houder, boekje met 

opdrachten en oplossingen. Dit spel lijkt eenvoudig, maar toch is het resultaat telkens 

weer verassend, voor kinderen en volwassenen. 

 
G310               Metroville (denkspel) 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Draai de sporen in de juiste stand zodat de metro rijdt volgens plan. 64 "verdraaid" leuke 

opdrachten. 

 

http://www.thinkfun.nl/


Parijs, New York, London, Hong Kong. In elke stad rijdt de metro anders. Stuur de metro 

van halte naar halte. Met 64 verschillende uitdagingen, oplopend in niveau. 

Dit is geen eenvoudig spelletje. Op het speelbord zijn 5 haltes, met een gekronkel van 

metrolijnen er tussen. Deze metrolijnen staan op 9 draaibare schijven. 

 

Door de schijven op de juiste manier te draaien ontstaat de route die gevraagd is. 

Bijvoorbeeld van A naar C naar E naar A naar D. Afwisseling genoeg: er zijn 8 

verschillende startopstellingen, met elk 8 weer uitdagingen. 

 
G311     Airport 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Leg alle puzzelstukken zo op het spelbord, dat de vliegtuigen op de juiste plaats én in de 

juiste richting vliegen. 48 opdrachtkaarten, 4 verschillende niveaus, telkens anders en 

telkens moeilijker.  

  

Ideaal denkspel voor kinderen en volwassenen, spannend tot en met het laatste 

puzzelstuk. 

 
G312    IQ Puzzler 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Puzzel voor elk IQ en denkniveau, eenvoudige spelregels en uren speelplezier! 

De opdrachten zijn van eenvoudig tot zeer moeilijk, er zijn 365.000 

combinatiemogelijkheden. Maak geraffineerde 2d puzzels van de 3d Pyramides. 

 
G313    IQ Cabin 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

IQ Cabin is een abstract denkspel van Smart Games. Een handige meeneempuzzel met 

202 opdrachten van makkelijk tot razend moeilijk. Train je geheugen en vergroot je 

concentratievermogen met dit compacte spelletje! 

  

Er zijn 202 opdrachten: 144 uitdagingen in 2D en 58 uitdagingen in 3D. Er zijn vijf 

verschillende niveaus, de moeilijkheidsgraad wordt vooral bepaald door het aantal 

puzzelstukken dat je zelf moet leggen. Sommige opdrachten hebben zelfs meerdere 

oplossingen. 

 
 

 

 

G314    Skip-Bo 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: voor 2 tot 6 spelers 

Merk  : Mattel 

 

Aan het begin van het spel deel je voor iedere speler een stapel kaarten die je met het 

plaatje naar beneden gericht naast je neerlegt, behalve de bovenste kaart. Die mag met 

het plaatje naar boven gericht op de tafel.  

 

Jouw doel is die stapel kaarten als eerst uit te leggen in het midden van de tafel. Je 

maakt namelijk in het midden 4 reeksen van 1 t/m 12. Is de reeks compleet, dan leg je 

die aan de kant en begin je met een nieuwe reeks. Maar hoe kom je aan je speelkaarten. 

Nou, elke keer aan het begin van je beurt pak je 5 kaarten. Hiermee probeer je de reeks 

in het midden aan te sluiten en hou hierbij je stapel kaarten in de gaten, want die moet 

je uiteindelijk kwijt zien te raken. 

 
G315               Blitz 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 2 tot 4 spelers 



Merk  : Haba 

 
G316               Trantrix Game Pack 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: voor 1 tot 4 spelers 

Merk  : Tantrix 

Tips  : www.tantrixbelgie.nl 

 

Tantrix is een leg-/puzzelspel voor jong en oud, waarbij er gespeeld wordt met platte 

zeshoekige bakelieten stenen. Op elke steen staan drie gekleurde lijnen (mogelijke 

kleuren: geel, rood, blauw en groen), en op de achterkant van een steen staat een 

gekleurd getal, van belang bij de puzzelopdrachten. 

  

Er zijn twee verschillende set's verkrijgbaar: Gamepack is een set bestaande uit 56 

stenen, waar men niet alleen mee kan puzzelen maar waar men ook het Tantrix-

gezelschapsspel mee kan spelen. 

Strategiespel - speelduur 30 tot 45 minuten 

 
G317    Op de Kinderboerderij 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 5 spelers 

Merk  : Jumbo 

 

Een lottospel voor 3 – 5 spelers vanaf 4 jaar. 

Elke kleuter krijgt een kaart waar telkens zes dieren in verschillende kleuren op 

ontbreken. De spelleider heeft een grote zwarte zak waar al die dieren in verstopt zitten. 

Hij pakt zonder te kijken een dier uit de zak en laat alle spelers er even naar kijken. 

 

Wie het eerst merkt dat het getoonde dier op zijn kaart ontbreekt, zegt dat aan de 

spelleider. Die krijgt dan het dier en legt het op zijn kaart. Als je fout bent, moet je 

echter een beurt overslaan. Wie het eerst zijn kaart compleet heeft, wint het spel. 

 
G318    Mijn eerste dokter Bibber 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Hasbro 

 

Haal verschillende onderdelen uit het lichaam van de patiënt, maar doe dit met erg veel 

zorg. Zodra je de patiënt op bepaalde plekken aanraakt, zal hij het uitschreeuwen van de 

pijn. 

  

Speel dit spel met 2 tot 4 spelers en zorg dat de patiënt bij jou de minste pijn heeft. 

 
G319    Minotaurus (Legospel) 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Lego 

Tips  : Speelgoed van het jaar 2010 

    Op youtube zijn een aantal demonstraties 

 

Spel zo inleveren als in startopstelling, met witte 

controlevellen eroverheen, anders is het niet te tellen. 

  

Het spel wordt eerst gebouwd, dan gespeeld en kan vervolgens veranderd worden. 

Bovendien bevat elk spel de unieke, veranderbare Lego Dobbelsteen. De machtige 

Minotaurus woont in een labyrint waar hij een geheime tempel bewaakt. Voer als eerste 

je helden naar de tempel, ontwijk de Minotaurus en bouw hindernissen op voor je 

tegenstanders. Een spel voor de hele familie. 

  

Minotaurus is qua vormgeving, qua speelattributen en wat betreft de spelregels een 

spannend spel. Maar, wat er zo leuk aan is dat kinderen zich eerst in de spelregels van 

het spel moeten voegen (goed om in spel te leren je te handhaven in de samenleving!). 

Maar ook, dat ze het speelveld, maar BOVENAL de spelregels, mogen veranderen. Zo 

leren de spelers dat het spel andere dimensies kan krijgen en ook dat je je wel aan die 

veranderde spelregels moet houden, anders gaat het spel niet door. Kortom: spelen, 

spannend, bouwen, veranderen en aanpassen aan jouw regelwensen. 

http://www.tantrixbelgie.nl/


 
G320    36 Cube 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Think Fun 

Tips  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2010 

 

Dit spel traint je ruimtelijk inzicht en je doorzettingsvermogen. Het leert je logisch te 

combineren en met schattingen om te gaan. Doet verder een groot beroep op je 

geheugen om alle geplaatste combinaties te onthouden en te overzien. 

  

De regels zijn heel eenvoudig: zet de kubus zo in elkaar dat elke kleur slechts één keer 

voorkomt in elke rij of kolom. Alle torens moeten even hoog zijn. Kijk in het begin 

gewoon hoe ver je komt en probeer daarna het resultaat te verbeteren. 

 
G321    Ramses Pyramid Legospel 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 2 tot 4 speler 

Merk  : Lego 

Tips  : op “spellen.LEGO.nl” staat een videofilmpje. 

    Auteur: Reiner Knizia 

 

De eerste verzameling spellen, die je kunt bouwen, aanpassen en spelen. Bevat de 

unieke aan te passen LEGO dobbelsteen en aan te passen spelregels. Mummy Koning 

Ramses will met zijn leger van mummies Egypte veroveren. Vindt de geheime kristallen 

en klim omhoog op de pyramide om Koning Ramses te verslaan en de schat te winnen. 

 
G322    Mijn eerste Wie is het? 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: voor 2 spelers 

Merk  : Hasbro MB 

 
G323    Hop kikker hop 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Hasbro MB 

Tips  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2010 

 

Hop Kikker Hop combineert een aantal zaken. Kinderen moeten bewegen om het te 

spelen, dat past bij de bewegingsdrang van deze jonge leeftijd. Je kunt het binnen en 

buiten spelen, de kikker hupt en springt en heeft een aantal opvallende kleuren waar een 

kind graag naar kijkt. Je leert richten en de juiste druk in de blaasbalg te bepalen, want 

anders springt de kikker niet of te ver weg. 

 

Het is een sociaal spel, biedt althans de mogelijkheid om samen te spelen en samen te 

concurreren wie het beste kan. 

 
G324    Letterkasteel (maan roos vis spel) 

Leeftijd : vanaf 6 jaar (groep 3) 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Zwijsen 

 

Het doel van het spel is dat jouw ridder het eerst bij de prinses is om haar te redden. Om 

haar te bereiken heb je letters en woorden nodig, waarmee je een trap kunt bouwen. 

 
G325    Pirate Code Legospel 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 2 tot 4 spelers 

Merk  : Lego 

 

Pirate Code van Lego Spellen: een nieuwe manier van spelen! 

In het Lego spel Pirate Code gaat het om logica en geluk! Speel in op deze elementen, 

alleen dan word jij bekroond tot de slimste piraat van het eiland. 

 
 

 



G326    Welterusten (mijn eerste spellen) 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Drie prachtige welterusten-spelletjes waarin het schaapje Dromeline over de wolken 

huppelt en met de sterren speelt. Het voor kinderen bedoelde spelmateriaal is ideaal 

voor kleine kinderhandjes en is een eerste kennismaking met spelregels. 

  

Met twee kleurendobbelspelletjes, een solitaire variant en een welterusten-verhaaltje om 

voor te lezen. 

 
G327    Club 2% 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Jumbo 

Tips  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2010 

Leuke hersenkrakers voor kleine en grotere kids! 

  

84 Leuke, uitdagende raadsels die het logisch denken bevorderen. De raadsels zijn 

gebaseerd op Einsteins raadsel, waarover de vermaarde natuurkundige zei dat slechts 

2% van de mensheid het kan oplossen. Behoor jij tot die slimme 2%? 

 
G328    Smart Car 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

Tips  : Speelgoed van het jaar 2010 in België 

 

SmartCar is een houten spel dat meegroeit met de vaardigheden van jouw kind. Kan jij 

de auto monteren? Het automodel blijft steeds hetzelfde, maar de bouwplannen worden 

voortdurend moeilijker! Is je auto klaar? Dan is het tijd voor een testritje. Maar vergeet 

niet om je ogen op de weg te houden. 

  

Inhoud: 48 opdrachten van makkelijk naar moeilijk, oplossingen, houten chassis en 4 

kleurrijke houten blokken. 

 
G329    Kannibaal Monsters 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Kannibaal Monsters, een logisch denkspel. Laat monsters elkaar opeten, door ze te 

stapelen. Een monster kan alleen eten wanneer het past op het monster dat het wil 

opeten. Wie blijft er als laatste over 

 
G330               Heksenschool 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : Jumbo 

Tips  : Winnaar speelgoed van het jaar 2000 

 

Vandaag mogen alle kleine heksen buiten in het bos hun heksenkunsten laten zien en als 

ze deze heksenproef goed afleggen, krijgen ze als beloning een lekkere heksentaart! Kun 

jij onthouden onder welke oranje steen het juiste heksensymbool ligt? Pas op, als je per 

ongeluk de Boze Heks omdraait moet je helemaal achteraan sluiten! Bij dit spel hebben 

de spelers een goed heksengeheugen nodig. Gebaseerd op het prachtige prentenboek 

van Ingrid & Dieter Schubert: Platvoetje. 

 
G331    Caroti 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : HaPe 

 

Van Bamboo Collection Games, 100% natural bamboo. 



Op een zonnige dag ging de boer zijn veld bewerken. “Oh nee!” zijn wortels waren 

verdwenen. Het enige wat hij zag was een leeg veld met een paar voetafdrukken. “Oh, 

die verdraaide konijnen!” 

 

Om zijn wortels te beschermen vraagt de boer een klunzige hond om op zijn wortels te 

passen. De strijd tussen de sluwe konijnen en de klunzige hond begint… 

De winnaar is het konijn dat de meeste wortels te pakken kan krijgen. Maar als geen van 

de konijnen aan de hond kan ontsnappen is de hond de winnaar.

 
G332    Geheime woord spel (maan en roos vis) 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: voor 2 spelers 

Merk  : Zwijsen 

 

Vind het geheime woord van je tegenstander! 

Stel slimme vragen en vind zo het woord van je tegenstander. Wie het eerste het 

geheime woord van de andere speler heeft gevonden is de winnaar! 

Dit spannende en eenvoudige spel blijf je spelen. 

  

Met dit spel leert uw kind goed te observeren en te luisteren. Bovendien leert het woorden 

op te breken in losse klanken. 

 
G333    Graai en Griezel memospel 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 10 spelers 

Merk  : Rubinstein 

 

Graai en Griezel memospel (Roald Dahl) is een geheugenspel voor 2 tot 10 spelers. 

Je kunt je geheugen en je concentratievermogen ermee trainen. 

 
G334    Schateiland 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Wie schat het juiste gewicht van de schatten? 

Voor het schateiland van het oude piratenspook Visbaard ligt het schip van de dappere 

piraten voor anker. 

 

Niemand anders waagt het om Visbaards schatkisten binnen te halen. 

Maar het vlot van de piraten is zo wankel, dat ze altijd maar twee schatkisten van 

hetzelfde gewicht kunnen vervoeren. 

Jullie moeten gezamenlijk raden en goed onthouden hoe zwaar de gevonden schatkisten 

zijn. 

 

Als het jullie lukt om alle schatkisten op het piratenschip in veiligheid te brengen, voordat 

Visbaard de aanlegsteiger bereikt, winnen jullie met zijn allen het spel. 

 
G335    Dier op dier: het grote avontuur 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Na twee kleine spin-offs het duel en het kaartspel) wordt het dier op dier imperium door 

Haba nu uitgebreid met een hele grote spin-off: Dier op Dier Het grote avontuur. De doos 

waar dit spel in zit is in ieder geval zonder meer groot te noemen. De doos is helaas alles 

behalve tot de rand gevuld. Er zitten slechts 26 houten dieren in, een dobbelsteen en 

opdrachtkaarten. 

 

In Dier op Dier Het grote avontuur moeten de spelers wederom dieren stapelen. Dit keer 

op en rond een krokodil die op een loopbrug staat. De loopbrug is heerlijk stabiel en het 

is dan ook vooral een oogstrelende toevoeging dan een speltechnische. Het is dit keer 

niet de bedoeling om zo snel mogelijk al je beesten kwijt te raken, maar om opdrachten 

te vervullen. 

 

http://www.spellengek.nl/index.php/gameController/review/dieropdierhetgroteavontuur/dieropdierhetduel
http://www.spellengek.nl/index.php/gameController/review/dieropdierhetgroteavontuur/dieropdierhetkaartspel
http://www.spellengek.nl/index.php/gameController/review/dieropdierhetgroteavontuur/dieropdier


G336    Candy XXL 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 8 spelers 

Merk  : Beleduc 

 

Dit kleurrijke spel bevordert het waarnemingsvermogen en het 

herkennen van kleurencombinaties. 

 

41 snoepjes liggen door elkaar op het kleed. De spelers gooien 

met 3 kleurendobbelstenen, vervolgens moet het snoepje met de juiste 

kleurencombinatie gevonden worden. Er zijn 3 verschillende mogelijkheden om het spel 

te spelen én het spel te winnen. 

 

Nu in extra grote uitvoering voor een extra dimensie in het spelplezier. Ook uitermate 

geschikt voor gebruik op de groep. 

 
G337    Carcassone De Burcht 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: voor 2 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

In tegenstelling tot het traditionele Carcassonne is het bij deze 2-persoonsvariant van 

Carcassonne de bedoeling om binnen de stadsmuren te bouwen. Door het plaatsen van 

burchttegels ontstaan torens, huizen en hoven van verschillende grootte. De torens en 

huizen worden verbonden door wegen. Door het plaatsen van horigen op de burchttegels 

worden punten vergaard. De muurfiches bieden extra scorekansen. De speler die aan het 

einde van het spel de meeste punten heeft wint het spel. 

 
G338    Trivial Pursuit voor Kids 

Leeftijd : van 8 tot 12 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 32 spelers 

Merk  : Parker/ Hasbro 

 

Deze jeugdvariant op het bekende spelprincipe van Trivial Pursuit is speciaal ontwikkeld 

voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. De 1500 vragen op 125 dubbelzijdige kaarten zijn 

allemaal meerkeuzevragen waarbij het juiste antwoord steeds vet gedrukt werd. 

 
G339    Trivial Pursuit Wereldreiseditie 

Leeftijd : vanaf 14 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 32 spelers 

Merk  : Parker/ Hasbro 

 

Trek de wijde wereld in en beantwoordt vragen van noord tot zuid en van oost tot west.  

De 300 kaarten met elk 6 vragen testen je kennis over de verschillende culturen, 

bezienswaardigheden en trends in 6 verschillende continenten (Noord-Amerika, Latijns-

Amerika, Oceanië, Afrika, Europa en Azië). 

 
G340    De Veilingmeesters van Amsterdam 

Leeftijd : vanaf 9 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 5 spelers 

Tips  : Genomineerd Speelgoed van het jaar 2000 

Merk  : Jumbo 

 

Strijd om rijkdom EN macht in de gouden eeuw Amsterdam in het jaar 1600. De stad telt 

50.000 inwoners. De toekomst ziet er rooskleurig uit. De handel groeit en bloeit, er wordt 

enorm gebouwd in de stad en Amsterdammers verkennen de kusten van Noord- en Zuid-

America, Afrika en Het Verre Oosten. Tegen deze achtergrond speelt 'De Veilingmeesters 

van Amsterdam'. 

 

De spelers zien de kansen die de tijd hen biedt. Ze handelen naar hartenlust. Ze bouwen 

het ene grachtenpand na het andere en ze vestigen zich overal ter wereld. Ze proberen 

dat beter en sneller te doen dan hun tegenspelers, want als dat lukt ben je de winnaar 

van 'De Veilingmeesters'. 

 
 

 

http://www.spelmagazijn.nl/nl/spelmag/carcass.html


G341    Bling game 

Leeftijd : vanaf 12 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Nibud 

 

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting heeft een familiespel over geld 

uitgebracht. Met de ‘Bling Game’ wil het Nibud bevorderen dat ouders met hun kinderen 

meer praten over geld. Goed omgaan met geld betekent dat je keuzes moet maken. Het 

spel helpt om hier bij stil te staan. 

 

Het spel is voor 2 tot 4 personen, en kan ook in teams gespeeld worden. Het is geschikt 

voor spelers vanaf 12 jaar. Bling Game is ontwikkeld in opdracht van de provincie 

Utrecht in het kader van het project ‘Leren omgaan met geld’ voor vmbo-scholen. 

Jongeren hebben meegedacht over de inhoud. Het spel is ook geschikt voor educatieve 

doeleinden en kan gebruikt worden in het voortgezet onderwijs. 

 
G342    Day and Night 

Leeftijd : vanaf 18 maanden tot 3 jaar en vanaf 3 tot 5 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Dag & Nacht" is een spel dat meegroeit met de vaardigheden van uw kind. Zoals de 

nacht op de dag volgt, zo worden de 24 "dag"-opdrachten opgevolgd door de 24 

moeilijkere "nacht"-opdrachten. Hierdoor is "Dag & Nacht" geschikt voor kinderen van 

1,5 tot 5 jaar. 

 
G343    Afrika 

Leeftijd : vanaf 9 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : 999 games 

 

Een kaart van Afrika is gevuld met tientallen gedekte fiches: dieren, nomaden, 

delfstoffen, voorwerpen en monumenten. In de loop van het spel worden deze fiches 

omgedraaid, verplaatst en/of verzameld, waarmee de spelers de nodige winstpunten 

verdienen. Tussen de fiches bevinden zich 11 monumenten. Als een speler het laatste 

monument omdraait, is het spel afgelopen. Na een eindtelling wint degene met de 

meeste winstpunten. 

 
G344    Matroos ahoi! (mijn eerste spellen) 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Mijn eerste spellen: Bouwstenen verzamelen, puzzelen of samenwerken bij 

het dobbelwedstrijdspel: de kinderen helpen met zijn allen de lichtmatroos 

op tijd zijn schip te laten bereiken voordat de boot het ruime sop kiest. 

 

 
G345    Dora aan zee 

Leeftijd : voor 3 tot 6 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Dora aan zee is een speciale, eenvoudige versie van Camouflage. De bedoeling van het 

spel Dora aan Zee is om de zes doorzichtige puzzel stukken zo neer te leggen dat alle 

vissen, bootjes en surfers op het water liggen en al het andere op het strand. 

  

Dora aan Zee is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 3 tot 6 jaar, het spel heeft 48 

opdrachten en alle onderdelen kunnen handig opgeborgen worden in de lade onder het 

spelbord, zodat je Dora aan Zee overal mee naar toe kan nemen (maar naar het strand 

zouden we maar niet doen!). 

 
G346    Dora zoekt haar vriendjes 

Leeftijd : voor 3 tot 6 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 



 

Dora zoekt haar vriendjes is een speciale, eenvoudige versie van Hide and Seek Safari. 

De bedoeling van het spel Dora zoekt haar vriendjes is om de vier puzzel stukken zo neer 

te leggen dat alle afbeeldingen verborgen zijn, behalve de afbeeldingen welke op de 

opdracht kaart staan. 

  

Dora zoekt haar vriendjes is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 3 tot 6 jaar, het spel 

heeft 48 opdrachten en alle onderdelen kunnen handig opgeborgen worden in de lade 

onder het spelbord, zodat je Dora zoekt haar vriendjes overal mee naar toe kan nemen. 

 
G347    Nijntje stoelendans 

Leeftijd : vanaf 1 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 12 spelers 

Merk  : Identity Games 

Genomineerd voor Speelgoed van het Jaar 2015 

 

Het spel is bedacht voor kinderen van 1 t/m 4 jaar. Er staan meerdere niveaus in de 

spelregels beschreven: 

 

 Niveau 1: dreumes (1-2 jaar) Hierbij wordt alleen de muziekknop gebruikt. 

 Niveau 2: peuter (2-3 jaar) Hier worden de danscirkels ook gebruikt. 

 Niveau 3: peuter (3-4 jaar) 

 

Zo blijft het spel begrijpelijk en tegelijk uitdagend voor kinderen van verschillende 

leeftijden. 

 
G348    Wie helpt Hercules? 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Een coöperatief verzamelspel voor 2-4 spelers. 

De kinderen moeten samen een mierenstraat maken en zo takjes doorgeven om een 

mierenhoop te maken. Het doel is om een mierenhoop te maken voordat Marcel 

miereneter komt opdagen! 

 
G349    Op tocht met Gigagroot 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

Opzoek naar GOUD in het WOUD! 

Kabouters zijn klein en niet sterk maar!! Wie niet sterk is moet slim zijn! 

De kabouters zijn opzoek naar heel veel goud en met behulp van Rik de reus proberen ze 

zoveel mogelijk te verzamelen. 

 

Door op de schouders van Rik de reus te springen neemt Rik de kabouters ongemerkt 

mee. Zodra jij de stad hebt bereikt op de schouders van Rik ontvang jij een goudstaafje! 

Maar.. kun jij de megagrote voetstappen van Rik inschatten en op het juiste moment de 

sprong wagen! 

 
G350    Mijn eerste spelletjesdoos 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Haba 

 

De grote spelletjesverzameling van HABA! 

Een spannende combinatie - klassieke en nieuwe bord- en kaartspellen: voor kinderen 

geschikt houten spelmateriaal - voor een geslaagde kennismaking met de wereld der 

spelletjes - geweldige geheugen-, wedstrijd-, en kleurenspellen - aan beide zijden 

bedrukte speelborden - 10 spellen in één doos In deze verzameling zijn de mooiste 

spelletjes samengebracht! 

 
 

 

 



G351    Woeste Vikingen op rooftocht 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : Haba 

 

De woeste Vikingen keren trots met hun rijke buit naar het Vikingdorp terug. Maar lieve 

help! De gevaarlijke piraten liggen al op de loer. Nu gaat het erom dat alle dappere 

Noormannen snel de buitgemaakte schatten verdelen en in veiligheid brengen. Maar 

alleen wie de meeste bijpassende wapenrustingskaarten biedt krijgt de edelstenen van 

een schip. Het doel van het spel is om uiteindelijk de meest waardevolle edelstenen te 

bezitten. Een avontuurlijk veilingspel voor 2-5 spelers. 

 
G352    Kakkerlakkensalade 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : 999 Games 

 

De spelers leggen om beurt een groentekaart af. Van zodra een kaart op tafel ligt, moet 

de speler de overeenstemmende groente ook “juist” kunnen benoemen. Foutloos kunnen 

liegen is een enorm voordeel. 

 
G353    Dierenvrienden 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : University Games 

 
G354    Penguïns on ice 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Vijf pinguïns begeven zich op glad ijs. Bij Pinguïns On Ice kan jij elk puzzelstuk de juiste 

vorm geven zodat de ijsschotsen samen op het spelbord passen én alle pinguïns op de 

juiste plaats terecht komen? 

 
G355    Camoflouge north pole 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Vind de weg in een brandend gebouw, blus het juiste vuur en red de persoon die vastzit. 

Een logische puzzel in 3D met 40 verschillende opdrachten. 

 
G356    Trucky 3 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Trucky 3 is een uitdagende puzzel voor kinderen vanaf 3 jaar. Er zijn 3 vrolijke 

vrachtwagens die op weg zijn naar hun volgende bestemming om verschillende pakketjes 

op te pikken. Lukt het jou om deze allemaal in de laadruimte te stoppen? 

 
G357    Go Getter: land & water 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Speciale GoGetter met zowel land- als waterwegen en een zeemeermin op één van de 

puzzelstukken. 

 

48 opdrachten en 1001 oplossingen van makkelijk tot heel erg moeilijk. 

 
 

 

 

 



G358    Troy extra Muros 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 
G359    Anaconda 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Plaats alle puzzelstukken bij elkaar op het spelbord en creeër de slang van kop tot staart. 

Maar kijk uit voor het addertje onder het gras! De puzzelstukken zijn dubbelzijdig! Kan jij 

de juiste zijde kiezen? 

 

Inhoud: 100 opdrachten verdeeld over 5 moeilijkheidsgraden. 

 
G360    Chicken shuffle 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: voor 1 speler 

Merk  : Smart Games 

 

Er is heel wat gekakel op de boerderij want elke kip wil op haar eieren broeden en dat is 

niet zo eenvoudig. Schuif de kippen door elkaar zodat er op elk ei een kip zit te broeden. 

 

Dit is een superleuk, logisch spel! Verschuif de puzzelstukken dus niet als een kip zonder 

kop, maar denk eerst na. Inhoud: 48 opdrachten 

 
G361     Poepie Knor 

Leeftijd : voor 3 tot 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

TIP  : Speelgoed van het jaar 2011 

 

Het kinderspel Poepie Knor van Jumbo is een kinder-bordspel, waarbij jij je eigen varken 

uit het modderbad moet redden. 

In dit spel draait alles om het grote varken. Hij bepaalt wat er allemaal gebeurt tijdens 

dit spel. 

 
G362     Rode Ruud en Groene Gijs (Mijn eerste spellen) 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

TIP  : Speelgoed van het jaar 2011 

 
G363    Rubrik’s race 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: voor 2 spelers 

Merk  : Jumbo 

 

Een van de spelers schudt de Shaker met daarin 9 kleurendobbelstenen waardoor een 

kleurenpatroon ontstaat. De speler die dit patroon als eerste op zijn speelbord kopieert, 

slaat de klep dicht en wint. Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. 

 
G364    Rapelli 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : HaPe 

 

Het spel bestaat uit een bamboe koker. De wormen zijn dol op 

bamboe en ze eten de bamboe op. Gooi met de dobbelstenen om de 

wormen uit de bamboe te halen. Als je pech hebt kruipen ze weer 

terug. De ene dobbelsteen laat de kleuren van de wormen zien en de andere dobbelsteen 

laat zien of je de worm eruit mag trekken of erin moet duwen en hoe vaak. 

Wie de meeste wormen heeft wint het spel! 

 
 



G365    Bobo spel Grabbelboom 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Merk  : Studio 100 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

TIP  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2012 – categorie 3 t/m 5 jaar 

 

Bobo en zijn vriendjes zijn dol op sommen maken! Ze maken er steeds een spelletje van. 

Kies een sommenkaartje en grabbel in de Boboboom. 

 

Kijk uit voor de fopkaartjes! Wie als eerste zijn sommenkaartje vol heeft, wint dit spel! 

Als de sommen te moeilijk zijn, draai je de kaartjes om en speel je met de makkelijke 

versie van dit spel en maak je kennis met de cijfers van 1 tot 9. Een leerzaam en 

educatief spel, waarmee kinderen spelenderwijs leren rekenen. 

 
G366    Op jacht naar Hubi! 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

TIP  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2012 – categorie 6 t/m 8 jaar 

 

Op jacht naar Hubi! is een samenwerkingsspel. Je speelt met zijn vieren samen en niet 

tegen elkaar. Je moet samen een strategie ontwikkelen om Hubi te vinden en te pakken. 

De spelers zijn in het huis op jacht naar Hubi. De wanden zijn lastig: muren, hazenvenster 

of muizengat? Lukt het of net niet? Zodra een toverdeur is gevonden wordt Hubi wakker. 

 

Alleen door goed samen te werken kan hij omsingeld en gepakt worden. Via het magische 

kompas spreken de huisbewoners met de spelers en helpen ze Hubi te vangen. 

Op jacht naar Hubi! is een duidelijk spel dat door het gebruik van intelligente techniek 

eindeloos veel variaties en mogelijkheden kent. 

 
G367    Boom Boom balloon spel 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 8 spelers 

Merk  : Identity Games 

TIP  : speelgoed van het jaar 2012 - categorie 9+ 

 

Boom Boom Balloon is van de eerste tot de laatste minuut zenuwslopend. Spelers gooien 

om beurten de dobbelsteen en klikken stokjes in de ballon. 

De balloon neemt steeds extremere vormen aan. De spanning bouwt zich op. Als de 

ballon knapt door het stokje dat jij plaatste, dan heb je verloren. 

 
G368    Wildlife 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Identity Games 

 
G369    Klik! 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : 999 Games 

TIP  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2012 – categorie 3 t/m 5 jaar 

 

Snel reactiespel voor het hele gezin. Pak zo snel mogelijk schijven met de kleuren en 

symbolen die zijn afgebeeld op de dobbelstenen. 

 

Omdat de schijven magnetisch zijn, klikken ze bij het pakken aan elkaar! Verzamel de 

meeste schijven. Een eenvoudig spel dus binnen een minuut kun je beginnen met spelen! 

Geschikt voor jong en oud.  

 
G370    Lego Creator 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Jumbo 

 

Probeer als eerste het voorwerp te bouwen dat op je eigen opdrachtkaart staat. Zodra 

iemand zijn bouwwerk heeft voltooid, heeft hij het spel gewonnen. Het spel bevat naast 



het spelbord 12 monsters en een opdrachtenboekje met 48 opdrachten in vier 

verschillende niveaus. 

 
G371    Mondo 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 1 tot 4 spelers 

Merk  : White Goblin Games 

 

Zelden was stress zo leuk! Creëer met tegels op je bord je eigen wereld, compleet met 

exotische dieren en verschillende landschappen. Maar let op: de tijd tikt langzaam door en 

voor je het weet is het spel voorbij! Houd je tegenstanders goed in de gaten houden, want 

niemand wil dure strafpunten incasseren op het moment dat de tijd om is! Degene die op 

het juiste moment uit het spel stapt, verdient bovendien bonuspunten. Na drie ronden wint 

de speler die de meeste punten heeft verzameld. 

 
G372     Horen Zien Zwijgen 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : University Games 

TIP  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2012 – categorie 9+ 

 

Horen Zien Zwijgen is leuk voor de hele familie. Alle zintuigen worden geprikkeld. Dit soms 

hilarische spel is een leuke uitvoering van een bekend thema. 

 

De speler die als eerste het juiste aapje weet te grijpen, mag zich wagen aan één van de 

zes grappige opdrachten! Ooit wel eens geprobeerd 3 verschillende dingen te tekenen 

zonder iets te zien? Of een minuut lang over iets te praten zonder uh of 2 bepaalde woorden 

te zeggen? Of een woord in gebarentaal weten uit te leggen? 

 
G373    Uniekies 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Earth Games 

 

Een coöperatief belevingsspel voor 2 tot 6 spelers vanaf 7 jaar. 

 

Help, de waterspeeltuin droogt op! De pomp is stuk en de mol graaft 

molshopen die het water tegenhouden. Samen kunnen jullie het 

water weer laten stromen, maar dan moet je wel slim gebruik maken van elkaars unieke 

krachten. Redden jullie de speeltuin, zodat je weer kunt spelen in de modder? 

 

In dit spel worden jullie de Uniekies. De Uniekies kunnen allemaal iets niet en hebben ook 

allemaal een superkracht. Alle Uniekies hebben andere eigenschappen. Door slim gebruik 

te maken van elkaars unieke eigenschappen kunnen jullie de speeltuin redden en het water 

laten stromen! 

 

Uniekies is speelbaar voor iedereen vanaf 7 jaar. Met een eenvoudigere speelwijze vanaf 

5 jaar. Het spel heeft een voelbaar spelbord, QR-codes waarmee je het spelverhaal kunt 

laten voorlezen, een grote spelpion en opdrachten waaraan iedereen mee kan doen. Ook 

kun je met geluidsmunten de geluiden van de waterspeeltuin beluisteren. Van alles te 

ontdekken! Uniekies is ook goed speelbaar voor kinderen en jongeren met een visuele 

beperking. 

 
G373    Bop it! Smash 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 1 tot meer spelers 

Merk  : Hasbro 

TIP  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2012 – categorie 12 – 99 jaar 

 

Kies het juiste moment en druk op de grote knoppen aan beide zijden als het lichtje in het 

midden is om punten te scoren. Speel alleen en scoor zoveel mogelijk punten en verbeter 

je hi-score steeds verder. Speel samen en zorg dat je als laatste overblijft om te winnen. 

 
 

 

 



G374    Verboden eiland 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : White Goblin Games 

TIP  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2011 – categorie 12 jaar 

Web site : www.hetverbodeneiland.nl 

 

Het Verboden Eiland was de verborgen schuilplaats van de Archeërs, een oude mystieke 

beschaving. De mythe wil dat de Archeërs de vier elementen van de Aarde beheersten - 

vuur, wind, water en aarde - met vier heilige schatten: het Kristal van Vuur, het 

Standbeeld der Wind, de Kelk der Oceaan en de Steen der Aarde. Omdat de schatten in 

kwade handen catastrofale schade zouden aanrichten, verborgen de Archeërs ze in het 

geheim op het Verboden Eiland en ontwierpen dat zo dat het zou zinken als indringers ze 

ooit probeerden te roven. Na de mysterieuze ondergang van hun rijk bleef het Verboden 

Eiland eeuwenlang verborgen…tot nu. 

 

Jullie team van avonturiers moet samenwerken om te voorkomen dat het Verboden 

Eiland zinkt, opdat je genoeg tijd hebt om de vier schatten te pakken te krijgen. Als je ze 

eenmaal hebt moet je bij de Dwazenlandplaats zien te komen en met de helikopter 

ontsnappen om te winnen. Maar als het eiland zinkt voor de missie is volbracht hebben 

jullie verloren! Weet jouw team als eerste het eiland te betreden, de schatten te vinden 

en het er levend van af te brengen? 

 
G375    Sound Domino 

Leeftijd : vanaf 4 tot 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 

In deze dominovariant komen 7 verschillende geluiden voor. Elk van die geluiden past bij 

één welbepaald voertuig. Vooraf even kennismaken en oefenen is een absolute must 

want een foutje is anders snel gemaakt! Elk van de 28 aanwezige kaarten toont twee 

(gelijke of verschillende) voertuigen. 

 

Centraal wordt een willekeurige startkaart gelegd. Hieraan wordt verder gebouwd. Elke 

speler beschikt bij het begin over evenveel kaarten die hij open voor zich neerlegt. Het 

geluidsapparaatje wordt ergens centraal opgesteld. Om de beurt wordt op de pijlknop 

gedrukt waarna een geluid te horen is. Om het vlugst zoeken alle spelers nu in hun 

voorraad naar een passende kaart. Dit is een kaart waarop zeker het voertuig staat dat 

te horen was. Daarenboven moet deze kaart ook kunnen aangelegd worden aan één van 

de twee vrije uiteinden van de centrale ‘slang’. 

 

De speler die het vlugst reageert, drukt op de knop en mag zijn gevonden dominokaart 

aanleggen. Daarna is de volgende speler aan beurt. Indien niemand kan aanleggen, 

krijgt iedereen een kaart bij. De speler die uiteindelijk als eerste al zijn kaarten kon 

aanleggen, wint. 

 
G376    Ticket to ride: Europe 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : Days of Wonder 

 

Ticket to Ride Europe is een variatie op het treinenspel dat zich afspeelt in Amerika, nu 

dus in Europa. Doel van het spel is de meeste punten te scoren door zoveel mogelijk 

plaatsen aan te doen en lange trajecten af te leggen. 

 

Leuk spel, waarbij je actief met de topografie van Europa bezig bent. Leuk en leerzaam 

voor jong en oud. 

 
G377    Carcassone Junior 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : 999 Games 

TIP  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2009 – categorie 3 t/m 5 jaar 

Carcassonne Junior is een bewerking van het bekende basisspel Carcassonne. Deze 

vereenvoudigde versie is al geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. 

http://www.hetverbodeneiland.nl/


Je krijgt 8 houten speelstukken, de zogenaamde kinderen van Carcassonne. 

 

Je legt landschapstegels aan elkaar. Als een weg is afgebouwd, mag je een van je 

speelstukken op die weg zetten als jouw kleur erbij staat. 

Als jij als eerste al jouw speelstukken op het landschap hebt gezet, heb je gewonnen. 

 
G378    Schildpadspel 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 
G379    30 Seconds 

Leeftijd : vanaf 12 jaar 

Aantal spelers: 3 tot 20 spelers 

Merk  : 999 Games 

TIP  : Genomineerd speelgoed van het jaar 2012 – categorie 9+ 

 

Spectaculair partyspel voor teams dat in een herziende actuele versie is verschenen! Een 

van de spelers probeert binnen 30 seconden vijf begrippen te omschrijven. Zijn 

teamgenoten proberen deze te raden. Welk team bereikt als eerste de finish? Geschikt 

voor grote groepen. Hilariteit gegarandeerd. 

 
G380    Mees Kees bordspel 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Identity Games 

 
 

G381    Huisje boompje beestje 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: voor 2 tot 4 spelers 

Merk  : Goliath 

 
G382    Oudhollands Ganzenbord 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : King 

 

Het Oudhollands bordspel ganzenbord is in een nieuw jasje gegoten. Ben jij het eerste 

die zonder in de put te belanden op eindvakje 63 terechtkomt? Met de bijzondere worpen 

krijg je in je race naar de finish opdrachten. Zo sprint je vooruit, 

of heb je pech en beland je in de gevangenis tot je door een andere speler wordt bevrijd. 

 
G383    Pop up Piraat 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Tomy 

 

Schuif om de beurt een zwaard in het vat, maar wees voorzichtig, want een verkeerde 

beweging kan al fataal zijn. De Piraat zal de ton uitspringen als hij er niet meer tegen 

kan. 

 
G384    Het Keezenspel 

Leeftijd : vanaf 6 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 12 spelers 

Merk  : King 

 
G385    Pyramidis 

Leeftijd : vanaf 12 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 
G386    Jump In 

Leeftijd : vanaf 7 jaar 

Aantal spelers: voor 1 tot 4 spelers 

Merk  : Smart Games 



 
G388    Bumba verstoppertje 

Leeftijd : vanaf 1 ½ jaar tot 3 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Identity Games 

 

Bumba verstoppertje is een leerzaam spel om te spelen met kinderen vanaf 1 jaar. 

Verstop Bumba in huis, hij maakt geluidjes voor het kind om hem te vinden. Bij grotere 

kinderen geven de kaarten aanwijzingen waar Bumba verstopt zit. 

 
G389    Drakenvoer 

Leeftijd : vanaf 3+ jaar 

Aantal spelers: voor 2 of meer spelers 

Merk  : Sigikids 

 

Dit spel kan worden gespeeld door 2 of meer spelers. Het spel lijkt 

qua speelwijze op het spel 'Boomgaard' van Haba. De bedoeling 

van het spel is dat de kinderen het voedsel wegkapen bij de draak. 

 

 
G390    Vuurdraken 

Leeftijd : vanaf 5 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Haba 

 

In het dal van de vuurdraken borrelt het vervaarlijk onder het aardoppervlak......de 

kolossale vulkaan Rubino staat na duizend jaar op het punt van uitbarsten! De 

drakenruiters kunnen er bijna niet op wachten, want volgens de overlevering borrelen er 

uit de vulkaan waardevolle drakenrobijnen op. 

 

Wie met tactische vaardigheid en een beetje geluk bij het dobbelen zijn figuren rond de 

vulkaan laat vliegen en de meeste van de begeerde drakenrobijnen verzamelt, wordt aan 

het eind als onoverwinnelijk drakenruiter in de geschiedenis opgenomen!! 

 
G391    Dino memory 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : Ravensburger 

 

72 kaarten (36 paren). 

 
G392    Fiesta 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : HaPe 

 

Je bent de gastheer/vrouw, maar je hebt alle ingrediënten voor de 

spiesjes gemengd. Je hebt hulp nodig van uw gasten om deze te 

sorteren. Spel uit de Bamboo Collection serie. Word gebruikt in 

kinderdagverblijven en scholen. 

 
G393               Fluxx 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : Looney Labs 

 

Vernieuwde Nederlandse editie van het supersnelle kaartspel Fluxx, 

gebaseerd op Fluxx 5.0! 

 

Jij bepaalt zelf de regels: trek een kaart en speel een kaart. Zo simpel zijn de basisregels 

van het kaartspel Fluxx! Een kaart trekken en een kaart spelen, dat zijn de regels om 

mee te beginnen. Welke regels daarna in het spel komen, bepaal je zelf. Verander het 

doel van het spel met je doelkaarten en voeg regels toe met nieuwe regelkaarten. 

Gebruik actiekaarten om andere spelers dwars te zitten en verzamel themakaarten om je 

doel te bereiken. Voldoe aan het doel en win! 

 



Inhoud: 1 Basisregelkaart, 27 Regelkaarten, 30 Doelkaarten, 19 Themakaarten, 23 

Actiekaarten en 4 Blanco kaarten voor eigen inspiratie. 

 
G394               De zoektocht naar El Dorado 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : 999 Games 

https://www.999games.nl/de-zoektocht-naar-el-dorado-

kaartspel.html 

 

Als expeditieleider ga je op zoek naar de mysterieuze gouden stad en 

win je het spel door als eerste El Dorado te bereiken. Je begint met een generiek deck 

met kaarten die je gebruikt om over het speelbord te bewegen. Je deck bestaat uit een 

team van padvinders, reizigers en zeelieden die je helpen verschillende terreinen over te 

steken. Onderweg zul je kolkende rivieren, dichtbegroeide regenwouden en onbekende 

stammen tegenkomen. Combineer de speelvelden op eindeloos veel manieren om het 

spel nog spannender te maken en probeer je tegenspelers te verslaan door een beter 

deck samen te stellen en de routes het snelst te bewandelen. 

 
G395               L.A.M.A 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 6 spelers 

Merk  : 999 Games 

https://www.999games.nl/l-a-m-a-kaartspel.html 

 

Vlot kaartspel Het motto van L.A.M.A. is: Leg Alle Minpunten Af. Elke 

beurt probeer je kaarten af te leggen, anders krijg je er minpunten voor. 

Kun je niets afleggen, dan beslis je om te passen of een (hopelijk goede) kaart te 

trekken. Je krijgt minpunten in de vorm van fiches. Lukt het je om al je kaarten kwijt te 

raken, dan mag je een fiche teruggeven. En dat mag er één van waarde 1 of van waarde 

10 zijn. Aan het einde wint de speler met de minste minpunten! L.A.M.A. is een grappig 

en toegankelijk kaartspel met zeer eenvoudige spelregels! 

 
G396               The Crew 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 5 spelers 

Merk  : 999 Games 

https://www.999games.nl/de-crew-kaartspel.html 

 

De Crew is een coöperatief kaartspel waarin jullie samen proberen in 50 

verschillende missies het heelal te doorkruisen. Daarin slagen jullie alleen 

als iedereen goed oplet en samenwerkt. Eén foute kaart kan einde missie betekenen. 

Bovendien zijn jullie communicatiemogelijkheden in de ruimte zeer beperkt. Praten zal 

niet gaan, maar door slim gebruik te maken van de middelen die je hebt moet het lukken 

om de juiste astronaut de slag met net die juiste kaart erin te laten winnen. 

 
G397               Azul 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 8 spelers 

Merk  : Next Moves Games 

 

In het tactische bordspel Azul moet je voor de Portugese koning Manuel 

I de muren van zijn koninklijk paleis met kleurige tegels versieren. 

Tijdens het bezoek van de Portugese koning aan het Alhambra in Zuid-

Spanje was de koning namelijk erg gebiologeerd van de prachtige Azulejos (de 

oorspronkelijke witte en blauwe keramische tegels) waarmee de muren van het paleis 

waren gedecoreerd. Daarom gaf hij onmiddellijk de opdracht aan jou om zijn paleis met 

soortgelijke decoratieve tegels te verfraaien. 

 

In het spel vorm je patronen met de tegels om het paleis te versieren. Voor specifieke 

patronen en completerende sets, scoor je extra punten. Maar heb je materialen verspild? 

Dan worden er punten in mindering gebracht. De speler met de meeste punten, wint het 

spel Azul! 

 

https://www.999games.nl/de-zoektocht-naar-el-dorado-kaartspel.html
https://www.999games.nl/de-zoektocht-naar-el-dorado-kaartspel.html
https://www.999games.nl/l-a-m-a-kaartspel.html
https://www.999games.nl/de-crew-kaartspel.html


G398               Capo kaartspel 

Leeftijd : vanaf 10 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 8 spelers 

Merk  : Capo 

 

Een CAPO spel bestaat uit 52 CAPO kaarten en 20 Stadskaarten. Het doel 

van het spel is het veroveren van de stad door het verzamelen van 4 

Stadskaarten van dezelfde kleur. 

Iedere speler ontvangt bij aanvang van een ronde 8 CAPO kaarten. Per ronde is het de 

bedoeling om zo snel mogelijk de kaarten weg te spelen. De speler kan zijn kaarten 

wegspelen door één kaart, twee kaarten (een paar/DUO) of 4 kaarten (een CAPO hand) 

neer te leggen. Opeenvolgende spelers mogen daarop een betere kaart, DUO of CAPO 

Hand wegleggen. 

De winnaar van een ronde, degene die als eerste al zijn kaarten weg heeft gespeeld, 

ontvangt een stadskaart en een prijs… 

 
G399               Pinguïn 

Leeftijd : vanaf 8 jaar 

Aantal spelers: 2 tot 4 spelers 

Merk  : 999 Games/ Phalanx Games 

 

Pinguïn is een wat luchtiger spel van Phalanx, dat zich afspeelt op de Zuidpool. De 

spelers zijn pinguïns die van ijsschots naar ijsschots springen om zoveel mogelijk vis te 

bemachtigen. De pinguïns mogen alleen in een rechte lijn bewegen. De ijsschots die je 

verlaat mag je houden, inclusief alle vissen (één tot drie) die erop staan. Met slim 

bewegen snijd je ijsschotsen af voor andere spelers, die jij vervolgens ook kunt claimen. 

Als er geen onbezette ijsschotsen meer over zijn, eindigt het spel en wint de speler met 

de meeste vissen. 

 


