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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Bergbeklimmen (Mountaineering)
vanaf 7 jaar
2 tot 6 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Ogen van de jungle
vanaf 8 jaar
1 tot 12 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Ruimtereizigers
vanaf 8 jaar
2 tot 4 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Zen Blocks
vanaf 6 jaar
1 tot 14 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Max
vanaf 4 jaar
1 tot 8 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Oogsttijd
vanaf 3 jaar
2 tot 4 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Zandkastelen
vanaf 5 jaar
2 tot 8 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Spokenjagers
vanaf 5 jaar
3 tot 5 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Hive
vanaf 9 jaar
voor 2 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Wat een Muizenschrik!
vanaf 5 jaar
2 tot 4 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Kapitein Kijker
vanaf 5 jaar
2 tot 4 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Wie, wat, waar?
vanaf 6 jaar
2 tot 4 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Zo gezegd, zo gedaan
vanaf 7 jaar
2 tot 6 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:
Tips
:

Castle Logix
vanaf 3 jaar
voor 1 speler
Smart Games
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Wriemelworm
vanaf 4 jaar
2 tot 4 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Go Getter: Prins en draak
vanaf 5 jaar
voor 1 speler
Smart Games

G271
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Doe mee speel
vanaf 2,5 jaar
2 tot 3 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Spokentrap
vanaf 4 jaar
2 tot 4 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Domino prenten/ plaatjes
vanaf 3 jaar
1 tot 3 spelers
Educo

G274
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Blokus
vanaf 7 jaar
2 tot 4 spelers
Hodin

G275
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Hide & Seek Pirates
vanaf 5 jaar
voor 1 of 2 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:
Tip
:

Bert Bever
vanaf 4 jaar
1 tot 4 spelers
Ravensburger
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?
G277
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Ri-ra-rijm (maan, roos vis spel)
vanaf 4 jaar
2 tot 6 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:
Tips
:

Ikkeben…. ikkedoe
vanaf 5 jaar
3 tot 6 spelers
Tactic Selecta
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Nobody but us chickens
vanaf 8 jaar
3 tot 6 spelers
Vendetta

G281
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Kracht van 8 kaartspel
vanaf 4 tot 12 jaar
1 of meer spelers, max 12
Zonnespel

G282
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Stop de stropers
vanaf 8 tot 12 jaar
2 tot 6 spelers
Zonnespel

G283
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Prinses
vanaf 4 jaar
2 tot 4 spelers
Zonnespel

G284
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Street paintball
vanaf 9 jaar
3 tot 6 spelers
Vendetta

G285
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Lottino
vanaf 3 jaar
1 tot 6 spelers
Ravansburger

G286
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Code X (zoeklicht spel)
vanaf 9 jaar
2 tot 6 spelers
Zwijsen

G287
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Spot (zoeklicht spel)
vanaf 9 jaar
2 tot 6 spelers
Zwijsen

G288
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:
Tips
:

Ticket to ride Kaartspel
vanaf 8 jaar
2 tot 4 spelers
Days of Wonder
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Roll through the ages: bronstijd
vanaf 8 jaar
1 tot 4 spelers
QWG

G290
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Boomgaard II
vanaf 3 jaar
2 tot 4 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Kolonisten van de Lage Landen
vanaf 8 jaar
3 tot 5 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Jakkiebak het Kaartspel
vanaf 5 jaar
2 tot 6 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Konijnenhokken
vanaf 8 jaar
2 tot 7 spelers
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.
G294
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Hippe Kippen
vanaf 9 jaar
2 tot 5 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:
Tips
:

Labyrinth duel
vanaf 8 jaar
voor 1 tot 2 speler
Ravensburger
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Eerste Boomgaard
vanaf 2 jaar
1 tot 4 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Koehandel
vanaf 10 jaar
3 tot 5 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Sushi-bar
vanaf 6 jaar
2 tot 5 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Jaak en de bonenstaak
vanaf 4 jaar
voor 1 speler
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.
G300
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Weerwolven
vanaf 8 jaar
8 tot 18 spelers
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Anti-virus (denkspel)
vanaf 7 jaar
voor 1 speler
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Alcatraz (denkspel)
vanaf 10 jaar
voor 1 speler
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:
Tips
:

Road Block (denkspel)
vanaf 7 jaar
voor 1 speler
Smart Games
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:
Tips
:

Hide & Seek Safari (denkspel)
vanaf 7 jaar
voor 1 speler
Smart Games
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:
Tips
:

Spider Man City Crossing (denkspel)
8 jaar
voor 1 speler
Thinkfun
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Hot Spot (denkspel)
vanaf 8 jaar
voor 1 speler
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Go Getter: Mummy Mystery (denkspel)
vanaf 5 jaar
voor 1 speler
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Colour code (denkspel)
vanaf 5 jaar
voor 1 speler
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Metroville (denkspel)
vanaf 8 jaar
voor 1 speler
Smart Games

Draai de sporen in de juiste stand zodat de metro rijdt volgens plan. 64 "verdraaid" leuke
opdrachten.
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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Airport
vanaf 8 jaar
voor 1 speler
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
Leeftijd

IQ Cabin
: 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
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Blitz
vanaf 8 jaar
voor 2 tot 4 spelers
Haba

G316
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:
Tips
:

Trantrix Game Pack
vanaf 6 jaar
voor 1 tot 4 spelers
Tantrix
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 Tantrixgezelschapsspel 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.
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.

