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Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk  

In deze nieuwsbrief ziet u een overzicht van nieuw speelgoed wat er de afgelopen twee maanden in 
de uitleen is gekomen. Misschien zit er wel een leuk spel voor u kind(eren) bij! 
Ook in de nieuwsbrief kunt u een artikel lezen over Zonnespel coöperatieve gezelschapsspellen 
waarvan de speel-o-theek een viertal spellen in de uitleen heeft. Overigens komen er nog een heel 
aantal bij, maar deze nog niet in de uitleen.  

Gesloten 
De speel-o-theek is gesloten op 22 maart wegens paasvakantie.  

Zonnespel 
Niet tégen elkaar maar mét elkaar! 
Zonnespel coöperatieve gezelschapsspellen is een kleine spellenuitgever en -distributeur, opgericht in 
2004 door Steven Michiel Rijsdijk. Zonnespel wil het aanbod van coöperatieve spellen in Nederland 
vergroten.  

Steeds meer mensen ontdekken dat ze niet meer tégen maar liever mét elkaar willen spelen. In 
coöperatieve spellen ervaren spelers de kracht van samenwerking. Er is een gezamenlijk doel dat 
bereikt wordt door samen creatief te denken en strategische beslissingen te nemen. Er ontstaat snel 
een opbouwende en open sfeer, waarin de spelers hun eigen kwaliteiten inzetten voor het gedeelde 
succes.  

Omdat er een gezamenlijk doel is, zijn er geen tegenstanders. Het spel zélf zorgt voor de uitdaging. 
De spelers proberen samen te winnen, maar ze kunnen ook allemaal verliezen! In tegenstelling tot de 
gangbare 'competitiespellen', stimuleren deze spellen vaardigheden als samenwerking, overleg en 
altruïsme.  

Op dit moment levert Zonnespel:  

-   6 Nederlandse uitgaven. 
- 12 Canadese spellen met Nederlandse spelregels. 
- 67 Canadese spellen met Engelse spelregels.  

Nieuw Speelgoed  

B95    Vorkheftruck 
Leeftijd  : 3 jaar 
Merk  : Plan Toys 
Een houten Heftruck die kan laden en afladen. 

 



 
E36    percussie set 
Leeftijd  : 2 jaar 
Merk  : Plan Toys 
Percussion set, alle instrumentjes hebben een ander geluidje. 

   

F39    Watersport set + Tropisch eiland 
Leeftijd  : 3 jaar 
Merk  : Plantoys  

      

G244    Tover je Toverweg 
Leeftijd  : 3 - 99 jaar (diverse niveau s) 
Aantal spelers : 2  4 spelers 
Merk  : Opstelten 
Elk jaar strijden tovenaars om de titel van Meestertovenaar. 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  : 3 

 

99 jaar (diverse niveau s) 
Aantal spelers : 1  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.    



 
G247    Coco Colecto 
Leeftijd  : 3 

 
99 jaar (diverse niveau s) 

Aantal spelers : 1  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 - 4 spelers 
Merk  : Studio 100 
Het Huis Anubis, de razendpopulaire 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! 
Het spel Huis Anubis is gekozen tot Speelgoed van het Jaar 2007.   

G252    Bergbeklimmen 
Leeftijd  : vanaf 7 jaar 
Aantal spelers : 2  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  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  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.   

Z35    Pim Pam Poentje 
Leeftijd  : 1 jaar 
Merk  : V-tech 
Lief lieveheersbeestje van V-tech met 2 educatieve programma's, liedjes en lichtjes. 
er zit ook nog een touwtje aan zodat je ermee kan lopen (dan gaan de oogjes op en neer)   

   

Z45    Activity musical band 
Leeftijd  : 1 jaar 
Merk  : Unimax Toys  

   

Z56    Stellina 
Leeftijd  : 2 jaar 
Merk  : Selecta 
Puzzelen, sorteren, insteken en kleuren rangschikken. 
Je kunt ze insteken of weghalen en zelfs met staafjes versieren. Rood bij rood, blauw bij blauw, geel 
bij geel, groen bij  tja, bij wat? Van klein naar groot, dat kunnen zelfs de allerkleinsten. Leuk dat 
Stellina zo lief kijkt. Wie heeft al ontdekt wat Stellina is? In elk geval een bontgekleurd steekbord dat 
kleine sorteerfans zal overtuigen. Gevorderden durven Stellina ook helemaal uit elkaar te halen; 
opnieuw in elkaar steken is eigenlijk heel eenvoudig!   

 



 
Z64    Waterblokken 
Leeftijd  : 3 jaar 
Merk  : Plan Toys 
Het gekleurde water in de blokken helpt kinderen alles over het water te leren zoals de verandering 
van de vorm zodra de blokken worden bewogen. Als kinderen door het gekleurde water heen kijken, 
krijgen ze weer een ander zicht op hun omgeving.  

  

Z65    Pop up Boerderij 
Leeftijd  : 1 jaar 
Merk  : Djeco 
Ontwikkelt de handigheid van de allerkleinsten. Het kind slaat op de veelkleurige dieren om ze doen 
opspringen.   

Z66    Kiekeboespel Thomas de Trein 
Leeftijd  : 1,5 jaar 
Merk  : Tomy 
Het Thomas Kiekeboespel helpt de hand - oog coördinatie van het kind te ontwikkelen.  

  

Z76    Wippi 
Leeftijd  : 2 jaar 
Merk  : Haba 

       

Tot ziens in de speel-o-theek!!! 
Het volgende overzicht met nieuw speelgoed komt ongeveer eind maart.  


