G400
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Kolonisten van Catan junior
vanaf 6 jaar
2 tot 4 spelers
999 Games

G401
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Verkeersdomino
vanaf 4 jaar
2 tot 4 spelers
Charlimpex

G402
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Ziekenautospel
vanaf 5 jaar
2 tot 4 spelers
Haba

Een mooie auto als verpakking, de spellen hebben allemaal te
maken met populaire onderwerpen zoals de politie, ambulance en
brandweer! De auto's nemen ook deel aan het spel en de wielen
draaien echt! Een jachtige ambulance rit voor 2-4 spelers.
G403
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Brandweerspel
vanaf 5 jaar
2 tot 4 spelers
Haba

Een mooie auto als verpakking, de spellen hebben allemaal te
maken met populaire onderwerpen zoals de politie, ambulance en
brandweer! De auto's nemen ook deel aan het spel en de wielen
draaien echt! Een actief brandweerspel voor 2-4 spelers.
G404
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:
Tips
:

Vier keer vier op een rij
vanaf 8 jaar
2 tot 4 spelers
MB
Winnaar speelgoed van het jaar 2009

Speel nu met zijn vieren 4 x 4 op een Rij. Deze versie verschijnt naast het bekende Vier
op een Rij en biedt veel extra’s. Je kunt aan twee zijden schijfjes in het raam laten
vallen, dus je hebt nog meer kans om vier op een rij te scoren! Je hebt de mogelijkheid
je medespelers te dwarsbomen door ze te blokken met de speciale blokkers. Deze
blokkeren het speelraam aan beide kanten.
G405
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Kleine Vogel, Grote honger
vanaf 3 jaar
1 tot 4 spelers
Haba

Vier ondeugende kuikentjes worstelen zich uit hun eierschaal en hebben
een ongelooflijke honger. Dan moeten ze voedsel gaan zoeken. Opgelet:
de dobbelsteen bepaalt waarmee de kuikentjes gevoederd mogen worden
en hoe snel ze een groeien. Welk kuikentje zal het eerst een sierlijk
vogeltje worden?
verzamelspel voor 2 tot 4 kuikentjes vanaf 3 jaar.
G406
Butterflies
Leeftijd
: vanaf 6 jaar
Aantal spelers: voor 1 speler
Merk
: Smart Games
Butterflies is een schuifpuzzel met 48 opdrachten van makkelijk tot razend moeilijk.
Leg de 8 puzzelstukken klaar zoals afgebeeld in de opdracht. Schuif daarna de
puzzelstukken totdat alle vlinders weer heel zijn. Hoe moeilijker de opdracht, hoe meer
vlinders er zijn.

G407
Wingspan
Leeftijd
: vanaf 10 jaar
Aantal spelers: 1 tot 5 speler
Merk
: 999 Games
Tips
: Winnaar speelgoed van het jaar 2019
https://www.999games.nl/wingspanbordspel.html
Een vogelspel vol tactiek en spanning Als vogelliefhebber
probeer je de beste leefomstandigheden voor de vogels in je opvangcentrum te creëren.
Elke vogel breidt in één van zijn leefgebieden een ketting van krachtige combinaties uit.
Deze leefgebieden richten zich op verschillende groeifactoren: voedsel pakken, eieren
leggen en nieuwe vogelkaarten trekken.
Wie bouwt het beste actiemotortje en scoort aan het einde van het spel de meeste
punten met zijn vogels? Elke beurt speel je een vogel, waarna je alle acties die zich in
het betreffende leefgebied bevinden, mag uitvoeren. Zo kun je voedsel uit een “echt”
vogelhuisje pakken, ei-miniaturen in nesten leggen of nieuwe vogels verzamelen. Alle
opties leveren op verschillende manieren punten op.
Het spel bevat 170 unieke vogelkaarten, die in combinatie met de verschillende
bonuskaarten en de interactie met de andere spelers voor oneindige variatie zorgen.
Het spel is ook solitair te spelen!
G408
Kwakzalvers van Kakelenburg
Leeftijd
: vanaf 10 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 speler
Merk
: 999 Games
Eenmaal per jaar komen in Kakelenburg de beste wonderdoktoren en beunhazen samen
om drankjes tegen zweetvoeten, heimwee, de hik en liefdesverdriet te brouwen. Iedere
kwakzalver kookt hier echter zijn eigen soep. Iedere speler trekt zolang ingrediënten uit
zijn eigen, in de loop van het spel zelf samengestelde, voorraadbuidel totdat hij denkt
dat zijn drank perfect is.
Maar pas op: een paar knalerwten en de hele drank ontploft. Het is dus beter om op tijd
te stoppen en een kleinere portie te koken om zo met de opbrengst ervan kostbare
ingrediënten aan te schaffen. Zo vult de voorraadbuidel zich met steeds meer nuttige
ingrediënten, waardoor de volgende drank wellicht nog beter wordt en meer punten
oplevert. In dit spel met meer dan 2000 combinatiemogelijkheden wordt het beproefde
deckbuildingssysteem gecombineerd met het populaire “push your luck”-mechanisme.
G409
Doolhof Frozen junior
Leeftijd
: vanaf 4+ jaar
Aantal spelers: 1 tot 4 spelers
Merk
: Ravensburg
Wie kan zich in het doolhof van ijs en sneeuw een weg banen
naar de dappere zussen Anna en Elsa of de vrolijke sneeuwpop
Olaf?
Als je de kaarten in het doolhof handig en met vooruitziende
blik verschuift, ontstaan plotseling nieuwe wegen waar zo-even nog muren waren en je
kunt alle helden uit de film “Frozen” bereiken!
G410
Frozen Memory
Leeftijd
: vanaf 4 jaar
Aantal spelers: 2 tot 8 spelers
Merk
: Ravensburger
G411
De schatzoekers van de Kuala Archipel
Leeftijd
: vanaf 7 jaar
Aantal spelers: 1 tot 4 spelers
Merk
: 999 Games
Je kunt De Schatzoekers van de Kuala-archipel alleen spelen, maar met meerdere
schatzoekers wordt het een waar avontuur. Ga alleen of in een team op zoek naar

mysterieuze schatten die in het eilandenrijk Kuala liggen verborgen. Kies je karakter uit
de 4 kinderen, sla het bijbehorende stripboek open en beleef het avontuur van je leven.
Los raadsels op, ontdek geheime doorgangen en ontwijk de vele valstrikken op de route,
terwijl je gebruik maakt van de speciale vaardigheden van de kinderen. Jullie zullen
samen de vele eilanden van de Kuala-archipel ontdekken om de mooiste schatten te
vinden. De Schatzoekers van de Kuala-archipel: het eerste coöperatieve avonturenspel in
stripvorm!
G412
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Pentago Multiplayer
vanaf 6 jaar
2 tot 4 spelers
Midtwister Games

Plaats eerst een eigen knikker op een vrij vak en draai daarna 1 van
de 9 speelborddelen over 90°. Wie (speler of team) vormt als eerste
een rij van 5 stenen? Aparte spelregels voor een memory-variant.
G413
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Wie is het?
vanaf 6 jaar
voor 2 spelers
Hasbro Gaming

Elke speler kiest een geheime figuur en probeert dan met behulp van
ja- en nee-vragen uit te vinden wie de geheime figuur van de
tegenstander is. Als je denkt dat je weet wie de tegenstander heeft
gekozen, mag je raden. Maar pas op, want als je fout raadt, verlies je het spel! De
spelers kunnen ook een aantal keren tegen elkaar spelen in een toernooi: de eerste
speler die 5 keer wint is de Wie is het? kampioen.
G414
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Hide & Seek Jungle
vanaf 7 jaar
voor 1 speler
Smart Games

Verken de jungle. Vind de dieren! Kan jij de dieren in de opdracht
vinden door de puzzelstukken zo te plaatsen dat de andere dieren
verstopt zijn? Ontdek Jungle Hide & Seek met 80 opdrachten en zijn
dubbelzijdig spelbord. De ‘dag’-zijde heeft een spelbord opgedeeld in 4 vakken en de
‘nacht’ zijde heeft moeilijkere opdrachten doordat het 1 groot spelbord is.
G415
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Doornroosje de luxe
vanaf 3 jaar
voor 1 speler
Smart Games

Kan jij de ridder helpen om zonder te verdwalen het kasteel van
Doornroosje te bereiken? Of help je liever de prinses om de uitgang van
de doolhof te vinden? Het wordt extra uitdagend, want door de 4
verschillende delen van het spelbord onstaat er telkens een nieuwe doolhof.
Of misschien speel je liever als de draak? Dan wordt het spel net omgekeerd. Probeer
dan het puzzelstuk met de draak op de juiste plaats te zetten zodat hij alle wegen naar
het kasteel blokkeert en de ridder niet meer tot bij de slapende prinses kan komen.
G416
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Cluedo Junior
vanaf 5 jaar
2 tot 6 speler
Hasbro Gaming

Cluedo Junior is detectivepret voor kids. Los het raadsel van het
gestolen stuk chocoladetaart op en je wint! Wie pikte vóór het eten een
stuk van de taart? Speel detective om uit te vinden wie het heeft
gedaan, hoe laat het was en wat hij of zij erbij gedronken heeft. Het is een verrukkelijk
raadsel en het is aan jou om het op te lossen. Zoek de aanwijzingen onder de witte en

gele standaards.
Noteer alles wat je ontdekt op je detectiveblaadje. Was het Kolonel van Geelen om 2 uur
met een glas melk? Zorg dat niemand ziet wat je opschrijft, want elke aanwijzing brengt
je dichter bij de oplossing. Als je het weet, beschuldig je iemand – en als je het als
eerste goed hebt, win je het spel!
G417
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Hide & Seek Pirates junior
vanaf 6 jaar
voor 1 speler
Smart Games

Hijs de zeilen en ga op zoek naar de schat! Pirates Jr. – Hide & Seek daagt
je uit om de vier puzzelstukken zo te plaatsen zodat je de piraten kan
helpen in hun zoektocht. Een piratenspel voor jong en oud met 60
opdrachten van makkelijk tot moeilijk.
G418
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

CuBirds
vanaf 8 jaar
2 tot 5 spelers
Catch up Games

In dit snelle kaartspel moeten spelers vogels verzamelen. Wie als
eerst 7 verschillende vogels heeft, wint. Elke beurt mag een speler
alle vogels uit zijn hand aanleggen bij een van de 4 rijtjes vogels op
tafel. Vogels die hij zo 'insluit' mag de speler vervolgens weer op hand nemen. Zo
proberen spelers genoeg vogels van een soort op hand te krijgen om er 1 of 2 van in hun
verzameling te mogen doen.
G419
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:

Prima Ballerina
vanaf 4 jaar
2 tot 6 spelers
Haba

Prima Ballerina van het Duitse merk Haba is een
bewegingsspel. Wilden jullie altijd al een ballerina zijn en ballet
dansen? Nou, kom dan maar op! Samen kunnen jullie nu de
verschillende posities oefenen en als jullie ze onder de knie hebben, gaat het grote doek
op voor de nieuwe prima ballerina's!
1 ballerina, 12 ballerinakaarten met bovenlijfje (roze achterzijde), 12 ballerinakaarten
met benen (lichtblauwe achterzijde).
G420
Frozen kwartetspel
Leeftijd
: vanaf 4 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: Cartamundi
Het Disney Frozen kwartetspel bevat kwartet speelkaarten met
afbeeldingen van de allerleukste personages uit de film Disney Frozen. Op
de speelkaarten staan o.a. Elsa, Anna, Olaf, Kristoff, Sven, Hans en
Marshmallow afgebeeld. Dit Disney Frozen kwartetspel bestaat uit 32 kwartet kaarten.
G421
Tembo
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: White Goblin Games
Er zijn 42 hoefdieren (gnoe, zebra, antilope) die de Afrikaanse rivier de
Mara willen oversteken. Dit is gevaarlijk, want leeuwen en krokodillen
liggen op de loer. Het oversteken van de rivier kan alleen met de hulp
van olifanten. Zodra minstens drie hoefdieren bij een rivierbedding staan, kunnen ze
door een olifant veilig naar de overkant worden gebracht en leveren ze
overwinningspunten op.

Probeer zoveel mogelijk dieren naar de overkant van de rivier te brengen en scoor
punten. Pas op voor krokodillen en leeuwen! Zij eten de dieren die aan de rivierbedding
staan te wachten op en kunnen de toegang zelfs helemaal blokkeren. Speel slim je
kaarten, zodat jouw dieren veilig zijn. Of speel een roofdier, waardoor veel dieren van
andere spelers de overkant niet geraken.
G422
Rubik's Code Breaker Spel
Leeftijd
: vanaf 7 jaar
Aantal spelers: voor 2 spelers
Merk
: Jumbo
Rubrik's Code speel je met twee personen: een persoon verzint een
code, de ander moet deze kraken. Speler 1 schudt de Shaker met daarin
9 kleurendobbelstenen. Het patroon van deze dobbelstenen bepaalt de
geheime code die speler 2 in zo weinig mogelijk beurten moet proberen te kraken.
G423
Rubick’s Clock
Leeftijd
: vanaf 7 jaar
Aantal spelers: voor 1 speler
Merk
: Matchbox
Het doel is om al de klokken op 12u te plaatsen. Klinkt simpel, maar je zal
merken dat dit een enorme uitdaging is!
Hoe werkt deze puzzel?
De puzzel heeft 4 draaiwieltjes en 4 drukknoppen. Door een knop in te drukken, en met
een wieltje te draaien, beweegt de klok. Als je een andere knop indrukt, bewegen
andere.
Ontrafel het mysterie van de wieltjes en de knoppen en vindt de enige juiste oplossing
om alle klokken op 12u te zetten, op beide kanten van de puzzel!
G424
Codenames
Leeftijd
: vanaf 10+ jaar
Aantal spelers: 2 tot 8 spelers
Merk
: White Goblin Games
Vijfentwintig spionnen liggen op tafel. Eén speler van elk team weet welke
bij zijn team horen. Lukt het hem aanwijzingen te geven van één woord,
opdat zijn team de juiste aanwijzen en zij als eerste contact maken met al
hun spionnen?
Beide teams gaan met elkaar de strijd aan en proberen als eerste contact te leggen met
hun spionnen. Elk hoofd van de geheime dienst geeft aanwijzingen door één woord te
noemen dat van betrekking is op meerdere worden op tafel. Zijn teamgenoten proberen
de woorden van hun kleur te raden zonder daarbij spionnen van de tegenstander aan te
wijzen. En natuurlijk wil iedereen wil uit de buurt van de huurmoordenaar blijven.
G425
Pandemic
Leeftijd
: vanaf 8+ jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: Z-man Games
Gloednieuwe Nederlandse uitgave van de bordspel klassieker Pandemic!
In dit coöperatieve bordspel zijn de spelers leden van een eliteteam dat
ten strijde trekt tegen vier bijzonder dodelijke ziektes. Het team reist de
hele wereld over om de vloedgolf van infecties in te dammen en om kennis en
hulpbronnen op te doen om medicijnen te ontwikkelen. Lukt het jou om de mensheid te
redden?

G426
Speak Out - Partyspel
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Aantal spelers: voor 4 tot 5 spelers
Merk
: Hasbro Gaming
Iedereen ligt dubbel van het lachen met Speak Out, het spel met het
rare ‘ding’ in je mond! Het Speak Out spel brengt vrienden familie
bijeen voor hilarisch leuk speelplezier wanneer de spelers de
verschillende maffe zinnetjes proberen te zeggen terwijl ze het ‘ding’ in hun mond
hebben, waardoor ze hun mond niet dicht kunnen doen. In Speak Out pakken de spelers
een kaart van de stapel en lezen de zin die erop staat zo goed als ze kunnen voor, maar
dat is nog niet zo makkelijk met dat ‘ding’ in je mond! Dat maakt namelijk dat je
bepaalde letters niet goed uit kunt spreken. De zandloper telt de tijd af terwijl de spelers
zinnetjes proberen te zeggen.
Het blijft lachen als de andere spelers proberen te ontcijferen wat hun teamgenoot in
hemelsnaam probeert te zeggen om de kaart te verdienen. Het team dat aan het eind
van het spel de meeste kaarten heeft wint.
G427
Flora
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Aantal spelers: voor 2 spelers
Merk
: Rebel
Je hebt 4 soorten bloemen open op tafel liggen, trek je een kaart van
1 van deze 4 soorten dan kan je die aanleggen aan de reeds
“groeiende” bloem. Trek je een andere kaart, dan heb je pech en is je
beurt gedaan. Hoe meer bloemen je op mekaar kan stapelen, des te hoger je score,
maar je kan maar een maximum van 7 bloemen halen. Eens er meer bloemen liggen,
zijn ze uitgebloeid en verdwijnen ze.
G428
Patchwork
Leeftijd
: vanaf 8+ jaar
Aantal spelers: voor 2 spelers
Merk
: 999 Games
Probeer zoveel mogelijk lapjes op je dekentableau te leggen. Zorg niet
alleen dat het lapje past, maar houd ook rekening met de tijd die het
inpassen kost en de inkomsten die het in knopen genereert. Uiteindelijk
krijg je namelijk zoveel punten als het aantal knopen dat je hebt minus tweemaal de
onbebouwde velden op je speelbord. Bouw je als eerste een deken van 7 x 7, dan scoor
je bonuspunten!
G429
Magic Maze
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Aantal spelers: 1 tot 8 spelers
Merk
: Blue Orange
Magic Maze is een coöperatief bordspel waar spelers in stilte moeten
samenwerken om vier avonturiers te helpen met het stelen van
wapens in het winkelcentrum!
Niemand hoeft ooit op hun beurt te wachten want spelers proberen tegelijkertijd binnen
het tijdslimiet alle vier de avonturiers aan hun wapens te helpen én het winkelcentrum te
ontvluchten.
Er zijn alleen twee problemen: ze mogen alleen communiceren door dingen met een rode
pion aan te geven en elke speler heeft maar beperkte controle over de avonturiers, men
moet dus in stilte zien samen te werken!

G430
Doolhof
Leeftijd
: vanaf 7 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: Ravensburger
Telkens veranderen de gangen; het lijkt wel of het spookt. De
schat lag net nog daar! Deze doolhof van Ravensburger lijkt wel
betoverd. Wie weet ondanks die betovering toch de
geheimzinnige voorwerpen en schatten te vinden? Een geestig spel vol verrassingen.
G431
Beowulf The Legend
Leeftijd
: vanaf 12 jaar
Aantal spelers: 2 tot 5 spelers
Merk
: Esdevium
Het spel bestaat uit een reeks veilingen die verschillende
gebeurtenissen uit de legende van Beowulf uitbeelden. Spelers
"bieden" in de veilingen door kaarten aan te bieden die de
vaardigheden vertegenwoordigen die ze zullen bieden om Beowulf te helpen slagen
(vechten, sluwheid, enz.) In een poging om beloningen te verdienen met punten of
krachtige kaarten, of om blessures of andere straffen te vermijden. Spelers kunnen ook
een `risico 'nemen en twee kaarten van de stapel trekken om mee te bieden. Maar als de
kaarten niet overeenkomen met de huidige veiling, moet de speler afhaken. Spelers
moeten zorgvuldig omgaan met hun handen en de timing van wanneer ze ervoor kiezen
om risico's te nemen om hun winkansen te vergroten.
G432
Knibbel Knabbel Knuisje
Leeftijd
: vanaf 4 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: Jumbo
Net als in het sprookje moeten Hans en Grietje in dit spel snoepgoed
verzamelen. Maar pas op voor de heks! Als ze je betrapt komt ze uit
haar heksenhuisje en moeten de snoepjes weer ingeleverd worden.
Het bordspel heeft grote speelelementen en is makkelijk uit te leggen, wat ideaal is voor
kleinere kinderen vanaf 4 jaar. Doordat het spelletje niet lang duurt, is het makkelijker
voor kinderen om hun aandacht erbij te houden. De bewegende en sprekende enge heks
maakt het bordspel extra spannend. Je weet nooit wanneer ze tevoorschijn komt!
G433
Keer op Keer Dobbelspel
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Aantal spelers: 1 tot 6 spelers
Merk
: 999 Games
Kruis vakjes op je speelveld aan om zo snel mogelijk kolommen en
gelijk gekleurde gebieden te vullen. Elke beurt kies je een gedobbelde
kleur en een gedobbeld cijfer. Die combineer je, waardoor je
aangrenzende vakjes van de gekozen kleur mag aankruisen. Maak
steeds de juiste keuze en probeer de door de andere spelers gewenste
combinatie weg te nemen. Je keuzemogelijkheden stijgen als je je speelveld verstandig
uitbreidt. Naast punten voor complete kolommen krijg je ook een bonus als je alle vakjes
van 1 kleur hebt aangekruist. Het spel is afgelopen als een speler 2 complete kleuren
heeft aangekruist. Wie heeft de meeste punten?
G434
Micro Macro Crime
Leeftijd
: vanaf 10 jaar
Aantal spelers: 1 tot 4 spelers
Merk
: White Goblin Games
MicroMacro: Crime City de stad waarin op elke hoek van de straat
misdaden worden begaan. Dodelijke geheimen, stiekeme overvallen en
koelbloedige moorden maken deel uit van het dagelijkse leven. De
lokale politie kan het niet meer aan en heeft jullie hulp ingeschakeld!

MicroMacro: Crime City is een coöperatief detectivespel. Samen lossen jullie listige
misdaden op, onderzoeken jullie motieven en gaan jullie op zoek naar bewijsmateriaal
om de daders te kunnen veroordelen. Een scherpe blik is minstens even belangrijk als
logisch redeneren. Dit is het echte speurwerk!
Er zijn verschillende scenes terug te vinden op de kaart, waarbij je telkens iets meer
teruggaat naar de oorzaken. De misdaden hebben verschillende moeilijkheidsniveau ‘s en
zo wordt je stap voor stap een steeds betere detective! In MicroMacro: Crime City werk
je nauw samen met de andere spelers en zo ontdek je alle geheimen van deze bizarre
stad.
Micro Macro: Crime City is een coöperatief spel die je tot en met vier spelers kunt spelen.
Het spel is ook geschikt voor de kleine detectives vanaf 10 jaar. Benieuwd hoe het spel
precies werkt?
G436
Draak Dondertand en de vuurkristallen
Leeftijd
: vanaf 3 jaar
Aantal spelers: 1 tot 2 spelers
Merk
: Haba
Draak Dondertand en zijn drie vrienden Vonkenvlucht, Zilverschicht en
Vuurstaart zijn erg opgewonden: zo meteen start de wedstrijd door het
Drakendal. De vlucht naar de grote vulkaan is echter niet eenvoudig.
G437
Trixie sorteer en memory spel
Leeftijd
: vanaf 1 jaar
Aantal spelers: 1 tot 2 spelers
Merk
: Trixie Baby
De 36-185 Wooden matching game van Trixie is op verschillende
manieren te spelen. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als eerste
puzzel of samen met een vriendje of vriendinnetje gespeeld worden. Het
is de bedoeling om zoveel mogelijk dieren met de juiste cirkel te
matchen. De eerste die alle dieren verzamelt heeft, heeft het spel
gewonnen! Dit spel helpt een kind.
G438
Loto hengelspel
Leeftijd
: vanaf 3 jaar
Aantal spelers: 1 tot 3 spelers
Merk
: Djeco
Djeco - Magnetisch lotto-en visspelletje in 1 - Navy-loto
Educatief lotto spel van Djeco waarbij de spelers hengelen naar
de genummerde vissen met een magnetische hengel. De eerst die
zijn bord vol heeft, heeft gewonnen!
Inhoud: 3 kaarten met nummers, 3 kartonnen kaarten met kleuren, houten visjes en een
houten hengel.
G439
Tekenspel Picto Rush
Leeftijd
: vanaf 6 jaar
Aantal spelers: 1 tot 2 spelers
Merk
: Goliath
Picto Rush is het snelste tekenspel ooit! je tekent in 20 seconden 20
tekeningen. En vergeet niet wat je getekend hebt, want daarmee scoor
je punten.

G440
Lamaland
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: 999 Games
Als boer in een berglandschap ga je akkers aanleggen, waarop je cacao,
maïs en aardappelen gaat telen. Ook ga je dorpelingen aannemen, die jou
gaan helpen om een zo groot mogelijke oogst te behalen. Met de oogst ga
je lama’s kopen, die punten waard zijn. Naast dat je zoveel mogelijk
lama’s probeert te verzamelen, moet je ook op speciale doeltegels letten.
Deze doeltegels geven je punten als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De speler met
de meeste punten wint. Lamaland is een tactisch tegellegspel, waarbij je goed vooruit
moet denken. De doeltegels zijn bij elk spel anders, zodat Lamaland veel variatie geeft.
Ook heeft het spel speciale regels voor zowel gevorderde als beginnende spelers.
G441
Paleo
Leeftijd
: vanaf 10 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: 999 Games
Winnaar Speelgoed van het Jaar Nederland 2021 en Gouden
Publieksprijs
In het stenen tijdperk is het eten of gegeten worden. In het
coöperatieve spel Paleo proberen jullie als volksstam samen te overleven en voortdurend
te streven naar vooruitgang. Maar let op, overal dreigt gevaar: wilde dieren, stormen en
andere volksstammen liggen op de loer. Zullen jullie slagen? In Paleo speelt elke speler
met een groep mensen uit de stam. Daartoe behoren onder andere stoere vrouwelijke
krijgers, handige uitvindsters en waakzame verkenners. De spelers vormen samen een
volksstam en proberen de omgeving te verkennen. Dat leidt tot telkens nieuwe
avonturen. Die kunnen de spelers alleen overleven door goed samen te werken. Elke
speler krijgt een eigen stapel kaarten, die zowel de te verkennen omgeving als de
daarvoor beschikbare tijd voorstellen.
In Paleo draait alles om het ontdekken van nieuwe dingen en er staan de spelers dan ook
voortdurend nieuwe uitdagingen te wachten! Met tien verschillende modules die op
verschillende manieren gecombineerd kunnen worden, is geen enkel potje hetzelfde.
G442
Scrabble Junior op twee niveaus
Leeftijd
: vanaf 6 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: Mattel Games
Jonge kinderen kunnen beginnen door letters te verbinden op
het speelbord met tekeningen. Oudere kinderen kunnen zelf
woorden maken. Het helpt kinderen hun woordenschat uit te
breiden en hun spelvaardigheid te verbeteren.
G443
Cats
Leeftijd
: vanaf 7 jaar
Aantal spelers: voor 2 spelers
Merk
: Smidt Spiele

G444
Doolhof Frozen II Junior
Leeftijd
: van 4 tot 8 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: Ravensburger
Anna en Elsa zijn verdwaald in het bos. Kunnen jullie de
beide zussen en hun trouwe vrienden bevrijden uit de
doolhof? Daarvoor moeten jullie de doolhof-kaarten met

een vooruitziende blik verschuiven, dan ontstaan nieuwe wegen die jullie naar de geliefde
figuren uit de film “Frozen 2” leiden.
G445
Minos
Leeftijd
: vanaf 12 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: Ravensburger
De spelers brengen de Minoïsche beschaving rond het
Middellandse Zeegebied weer tot leven door het stichten van
nederzettingen en steden.
Iedere speler krijgt een schip, een niveausteen en 5 zilveren munten. De niveaustenen
worden op veld 0 van de welvaartsschaal geplaatst, de schepen starten op het zeeveld
met de vis. Door het bouwen en veroveren van nederzettingen proberen de spelers
welvaart te verkrijgen en ze andere spelers afhandig te maken.
G446
Clown Face
Leeftijd
: vanaf 4 jaar
Aantal spelers: 3 tot 6 spelers
Merk
: White Goblin Games
Rode voet, blauw haar, gele hand! 1, 2, 3… nu! De hoofdclown toont
drie kaarten met verschillende afbeeldingen om de andere clowns te
verwarren. Nadat de derde kaart is getoond, weten de clowns op
basis van deze laatste kaart waar zij hun handen moeten leggen. De
clown die als eerste zijn handen op de juiste combinatie heeft gelegd, krijgt alle kaarten.
Scoor zoveel mogelijk kaarten om het spel te winnen.
G447
Spellenbox Sinterklaas 4-in-1
Leeftijd
: vanaf 3 jaar
Aantal spelers: 2 tot 6 spelers
Merk
: Just Games
Over de daken, door de bomen, heeft Sint voor jou dit spel
meegenomen.Beloop het avontuurlijke Pepernotenpad, op zoek
naar Schoorstenen & ladders in de stad. Gebruik tijdens het
Cadeau-memo je geheugen, of zit jij je op het Pakjes plakken te verheugen? Dit spel
bevat dus maar liefst 4 spellen in 1,perfect voor pakjesavond met iedereen!
G448
Het grote Sinterklaas kijk- en zoekboek
Leeftijd
: vanaf 2 jaar
Aantal spelers: voor 1 speler
Merk
: Deltas
Het grote Sinterklaas kijk- en zoekboek Welkom in de vrolijke wereld
van Sinterklaas en zijn Pieten! Neem een kijkje in de opslagplaats
waar de inpakpieten het speelgoed verzamelen en in de keuken waar
de bakpieten druk aan het werk zijn. Ontdek hoe de boot van
Sinterklaas er van binnen uitziet en juich mee met de vele kinderen die
Sinterklaas bij zijn aankomst verwelkomen. Er is zoveel te zien en te ontdekken! Midden
in deze bonte drukte zijn een heleboel dingen verstopt. Lees de tekst voor en laat je kind
zoeken, kijken en ontdekken!
G450
Vikings Brain Storm
Leeftijd
: vanaf 6 jaar
Aantal spelers: voor 1 speler
Merk
: Smart Games
Vikingschepen zitten vast in een gigantische maalstroom op zee. Kan jij de schepen veilig
uit de storm loodsen? Bij dit originele denkspel bewegen de schepen op een heel speciale
manier, namelijk door de boten te draaien doorheen de puzzelstukken met het water.
Maar opgelet! Vaak zullen sommige puzzelstukken de beweging van andere blokkeren.
Enkel een gewiekste Viking met inzicht in de beweging van de draaikolken zal kunnen
ontsnappen aan de draaikolken.

G451
Temple trap
Leeftijd
: vanaf 7 jaar
Aantal spelers: voor 1 speler
Merk
: Smart Games
In dit doolhof verschuiven de muren voortdurend van plaats. Eén misstap en je eindigt
als avondeten voor de krokodillen.
Enkel een slimme avonturier kan ontsnappen uit dit vervloekte labyrint.
G452
Qwixx
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Aantal spelers: 2 tot 5 spelers
Merk
: White Goblin Games
TIP
: Genomineerd voor Speelgoed van het Jaar 2013.
Bij Qwixx hoef je niet op je beurt wachten - iemand dobbelt en iedereen kan de worp
benutten! Hoe meer getallen je op je scoreblad aankruist, des te meer punten je krijgt.
Qwixx kan in twee minuten worden uitgelegd en is spannend tot de laatste worp!
G453
Baobab
Leeftijd
: vanaf 6 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: 999 Games
Tactisch behendigheidsspel voor families met kinderen. Leg zoveel mogelijk kaarten op
de boom zonder dat deze eraf vallen.
Ben je aan de beurt, dan trek je 3 kaarten en speel je er zoveel je wilt. Voor elke kaart
gelden echter speciale spelregels. Zo moet je een vogel als een frisbee op de boom
gooien. Een luipaard laat je bovenop de boom vallen. Een slang moet je tussen 2 kaarten
inschuiven en een aap moet je zo leggen dat er 1 hoek naar buiten steekt. Bloesem,
takken en bijen mogen overal gelegd worden. Maar liggen er bijen op de boom, dan mag
je daar alleen takken of bloesem opleggen. Zo blokkeren ze de boom voor andere dieren.
Vallen er in jouw beurt kaarten van de boom, dan zijn dat jouw strafpunten. Heb jij aan
het einde van het spel de minste strafpunten?
Vrolijk spel, waarvan de spelregels eenvoudig aangepast kunnen worden naar de leeftijd
van meespelende kinderen.
G454
Aqua Belle
Leeftijd
: vanaf 6 jaar
Aantal spelers: voor 1 speler
Merk
: Smart Games
Aqua Belle, Het spel camouflage, maar dan nu speciaal voor meisjes vanaf 6 jaar!
Veel spellen van Smart Games hebben een jongens achtige uitstraling en op verzoek nu
een spel speciaal voor meisjes.
Aqua Belle is een afgeleide van het zeer succesvolle Camouflage.
Aqua Belle is hetzelfde vormgegeven als de Camouflage. Bij dit spel moeten de
puzzelstukken zo worden neergelegd dat de bellen op de boze vissen komen te liggen.
In het begin krijg je een beetje hulp, maar later moet je het helemaal zelf zien op te
lossen. Aqua Belle bevat 48 opdrachten.
G460
Reuze mens erger je niet
Leeftijd
: vanaf 4 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: Buiten speel
Giant bordspel mens erger je niet: - 2 x 2 meter groot bord
- grote dobbelsteen. Ook voor buiten.

G461
Nijntje geluiden raden
Leeftijd
: vanaf 3 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: Rubo Toys
Bij dit spel horen twee onderwerpen: dieren en alledaagse voorwerpen. Druk op de knop
en je hoort een geluidje. Staat het diertje of artikel passende bij je geluid op jouw kaart,
dan klap je het luikje dicht.
Het spel heeft 3 speelmogelijkheden, die aansluiten bij vaardigheden van het kind.
G720
Beestige beesten
Leeftijd
: vanaf 4 jaar
Aantal spelers: 2 tot 6 spelers
Merk
: Haba
Is de muis kleiner dan de aap? Natuurlijk, maar de aap is kleiner dan de giraffe! Nu
moeten de spelers er alleen nog achter komen waar de grootste dieren zich verstopt
hebben! Wie een goed geheugen heeft en snel reageert, kan de meeste dieren
verzamelen.
G721
Pinguïn panic
Leeftijd
: vanaf 4 jaar
Aantal spelers: 1 tot 5 spelers
Merk
: Ravensburger
G722
Mijn eerste spellen Teddy’s kleuren en vormen
Leeftijd
: vanaf 2+ jaar
Aantal spelers: van 1 tot 4 spelers
Merk
: Haba
Teddy's kleuren en vormen van Haba.Als kinderen een duik nemen in de liefdevol
geïllustreerde wereld van Teddy, leren ze spelenderwijs kleuren en vormen kennen. Twee
coöperatieve regelspellen versterken deze vermogens. En niet alleen is het vrij puzzelen
heel erg leuk, het bevordert ook de fijne motoriek en het herkennen van details.
G723
Tambuzi
Leeftijd
: vanaf 6 jaar
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers
Merk
: Haba
G724
Boomgaard
Leeftijd
: vanaf 3 jaar
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers
Merk
: Haba
G725
Toverland
Leeftijd
: vanaf 2 jaar
Aantal spelers : 1 tot 4 spelers
Merk
: Haba
G726
Mijn eerste spellen: Zoo
Leeftijd
: vanaf 3 jaar
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers
Merk
: Haba
G727
3 kleine biggetjes
Leeftijd
: vanaf 2+ jaar
Aantal spelers : voor 1 speler
Merk
: Smart Games
G728
Roodkapje
Leeftijd
: vanaf 4 jaar
Aantal spelers : voor 1 speler
Merk
: Smart Games

G729
Dinosaurus
Leeftijd
: vanaf 6 jaar
Aantal spelers : voor 1 speler
Merk
: Smart Games
G730
Bunny Boo
Leeftijd
: vanaf 2 jaar
Aantal spelers : voor 1 speler
Merk
: Smart Games
G868
Dat is bluf!
Leeftijd
: vanaf 7 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: Spin Master
TIP
: Genomineerd speelgoed van het jaar 2012 – categorie 6 t/m 8 jaar
Dat is Bluf! Is een leuk gezelschapsspel voor jong en oud en jong en oud samen, dat erg
hilarisch kan uitwerken gelet op de neus die spelers opzetten. Een van de vaardigheden
die er voor nodig zijn is kunnen bluffen. Zonder bluf win je niet, niet in het spel en vaak
ook niet in het leven. In die zin is het spel Dat is Bluf! een speelse voorbereiding op de
wereld buiten het spel. Speelgoed en spellen hoeven niet de opzet hebben te leren, maar
al spelend leer je er altijd wel van!
G894
Leeftijd
:
Aantal spelers:
Merk
:
Tip
:

Stay Cool
vanaf 12 jaar
3 tot 7 spelers
999 Games
Winnaar Speelgoed van het Jaar 2020

Blijf rustig en geconcentreerd terwijl iedereen je bestookt met vragen. Dit
is echt multitasken! Ben jij stressbestendig onder druk?
Stay Cool is een super dynamisch vraag- en antwoordspel dat een sterk beroep doet op
de verdeelde aandacht. Twee spelers stellen min of meer tegelijkertijd vragen die de
actieve speler zo snel mogelijk moet beantwoorden. Bij de ene vragensteller moet dat
mondeling, bij de ander ‘schriftelijk’ met behulp van letters die op dobbelstenen staan.
Daarnaast moet de actieve speler ook nog een zandloper in de gaten houden, die steeds
moet worden omgedraaid voor de tijd (30 seconden) om is. Mentaal multitasken onder
tijdsdruk! Heel knap om hierbij je hoofd koel te houden! Een hele goede en leuke training
in snel informatie verwerken, verdeelde aandacht en stressregulatie. De tijdsdruk maakt
dit tot een leuke en vermakelijke partygame.
G7211
Mijn eerste spellen Kukeleku!
Leeftijd
: vanaf 2 tot 8 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: Haba




Met tweezijdige houten haan
Met driedimensionale 'stapel' stro
Voor vrij spel met alle houten figuren van de serie 'Mijn eerste SpeelwereldBoerderij' kan worden gecombineerd.

GG 1
Rummikub
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: Goliath
GG 2
Barricade
Leeftijd
: vanaf 6 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: Oberschwabische Magnietspiele
GG 3
Kikkerspel
Leeftijd
: vanaf 4 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: ITH

GG 4
Domino om te voelen
Leeftijd
: vanaf 3 jaar
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Merk
: Plan Toys
GG 5
Mozaïek magnetisch
Leeftijd
: vanaf 4 jaar
Aantal spelers: 1 tot 4 spelers
Merk
: Rolf
GG 11
Master Mind voor blinden
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Aantal spelers: voor 2 spelers
Merk
: Invicta

