Nieuwsbrief
SpeelSpeel-o-theek Klapstuk

15 augustus 2010

Van de redactie
Nog een paar dagen dan is de schoolvakantie afgelopen en dat betekent dat de speel-o-theek weer
open gaat. De eerste uitleendagen na de zomervakantie zijn op woensdag 18 augustus en zaterdag 21
augustus.
Nu spelen de kinderen nog veel buiten vanwege het zomerse weer, maar over een maand worden de
dagen steeds korter en ook kouder. De kinderen gaan dan weer binnen spelen met hun speelgoed.
Verderop in de nieuwsbrief kunt u een overzicht zien welk speelgoed nieuw in de uitleen is gekomen
Speel-o-theek Klapstuk helpt u graag met het uitzoeken van het speelgoed.
Veel speelplezier!

Rooster
In de speel-o-theek is een nieuw uitleenrooster aanwezig, dat u kunt meenemen voor thuis.
Handig om bij de lidmaatschapskaart te steken en/of aan het prikbord te hangen.
Het rooster kunt u ook vinden op onze website: www.sot-klapstuk.nl

Verrijdbare kast
Ik heb nog eens nagekeken in oude nieuwsbrieven wanneer de speel-o-theek voor het eerst meldde dat
we van plan waren om een verrijdbare kast aan te schaffen. Deze nieuwsbrief dateerde uit juni 2005.
In februari van dit jaar was het dan zover. We hebben een verrijdbare kast! Dit helpt ons een beetje om
het nijpende ruimtegebrek op te lossen. Op de verrijdbare kast kunt een deel vinden van de denkspellen.

Speelgoed reserveren
Wist u dat u bij de speel-o-theek ook speelgoed kunt reserveren?
Zeker bij populair speelgoed is het handig om het speelgoed te reserveren.
Omdat op de speel-o-theek geen computer aanwezig is, is reserveren alleen mogelijk als u aanwezig
bent of per telefoon. Het is niet mogelijk om via de mail te reserveren. Helaas kunnen we nooit
garanderen dat uw gereserveerde speelgoed op de afgesproken dag aanwezig is: we zijn daarvoor ook
afhankelijk van de andere leners: als die hun speelgoed te laat terugbrengen, is het er niet. Wilt u er
zeker van zijn dat het speelgoed er is, bel dan even voordat u het komt halen.

Website
Er is een begin gemaakt om de complete speelgoed collectie, die bij de speel-o-theek geleend kan
worden, op de website te zetten. Op dit moment staat al op de website het speelgoed dat de afgelopen 7
jaar in de nieuwsbrieven stond vermeld.
http://www.sot-klapstuk.nl/speelgoed.htm
Heeft u opmerkingen of tips om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren laat het ons
weten.
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Nieuw Speelgoed
Hier is een overzicht van het nieuwe speelgoed dat in de afgelopen vier maanden (maart t/m juli) in de
uitleen is gekomen. Voor een overzicht met plaatjes van het speelgoed kunt u kijken op ons prikbord in
de Speel-o-theek.
B1
Moov
Leeftijd
: 8 jaar
Merk
: Berg Toys
Tips
: Winnaar speelgoed van het 2008
: www.bergtoys.nl/makeitmoovit.php
Houten speelgoed waarmee je binnen en buiten kan spelen!
Ontdek het speelplezier van MOOV, uniek speelgoed waar je eindeloos mee blijft spelen, bouwen en
rijden. Dat kan binnen, maar een spannende rit door de buurt op dit buitenspeelgoed is ook cool. Met
ringetjes, assen, frames en plankjes maak je, zonder het gebruik van gereedschap, binnen een
handomdraai je eigen voertuig. Heb je een model gemaakt, er mee gespeeld en wil je wat anders? Dan
haal je het uit elkaar en bouw je weer wat nieuws. Gebruik je
fantasie en handigheid en maak je eigen spannende MOOV!

B34
Kometenzwerm
Leeftijd
: 4 jaar
Merk
: Haba
Een dartspel dat ook door kleine kinderen gespeeld kan worden.
De scheurbestendige nylontas kan snel in een schietschijf worden veranderd. Met touwen kan de aan
twee kanten te gebruiken tas bv tussen twee bomen worden gespannen of hij
wordt als een tekening aan de muur gehangen. In plaats van puntige pijlen
vliegen zachte “kometen” door de lucht. Met klittenband blijven ze aan de stof
van de schijf hangen.
B99
Huppelring
Leeftijd
: 5 jaar
Merk
: Haba
Actiespel voor 2 tot 4 kinderen.
C88
Houten Stad
Leeftijd
: 3 jaar
Merk
: Beleduc
Wie dat niet kan geloven die zal spoedig zien dat het opbouwen een bijzondere creativiteit vereist, want
deze stad kan een heel gevarieerd uiterlijk hebben. Ter bevordering van het voorstellingsvermogen, het
ruimtelijke denken en van de handigheid. Stimulering van de creativiteit en ondersteuning van het sociale
gedrag. Iedere dag kun je de stad of ook alleen maar een apart gebouw anders uitvoeren. Steeds weer
zijn er nieuwe mogelijkheden en wie denkt dat hij met een ronde boog alleen een brug kan bouwen die
moet die boog maar eens omdraaien of op z'n kop zetten!
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C90
Lego action wheelers
Leeftijd
: 4 jaar
Merk
: Lego
Rescue base.

C130
Leeftijd
Merk

Duplo Dino
: 3 jaar
: Lego Duplo

D20
Sprekend computervriendje plus
Leeftijd
: 3 jaar
Merk
: V-tech
Het sprekend computervriendje plus is een grappige leerzame speelcomputer die speciaal voor de kleine
kleuter is ontworpen. Uw kind maakt kennis met belangrijke schoolvoorbereidende activiteiten zoals het
herkennen van vormen, het vinden van ontbrekende letters, ervoor en erachter, patronen vergelijken,
tellen, vormherkenning, muzikale vorming en nog veel meer. Grappige
bewegende plaatjes, leuke geluiden en vrolijke liedjes.

D27
ABC puzzel + spel
Leeftijd
: 4 jaar
Merk
: King
Een spel voor 1 of meer spelers. Dit spel bevat 26 puzzeltjes, bestaande uit een puzzelstuk met een
letter en een puzzelstuk met een afbeelding. Bijvoorbeeld: de B hoort bij de ballon, de R bij de radio.
De goede oplossing is dus te vinden door de juiste stukjes te combineren. Het lukt dus niet om,
bijvoorbeeld, de B bij de radio aan te leggen.
F5
Sneeuwwitje en de 7 dwergen
Leeftijd
: 5 jaar
Merk
: Simba toys
Sneeuwwitje huis met 2 uitklapbare zijkanten en natuurlijk met sneeuwwitje en de 7 dwergen.
Diverse meubeltjes en huisraad. (ook veel kleine onderdelen)
F22
Leeftijd
Merk

Kasteel Playmobil
: 5 jaar
: Playmobil
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F80
Dierenziekenhuis Playmobil
Leeftijd
: 5 jaar
Merk
: Playmobil
Volledig ingerichte dierenartspraktijk met operatietafel, vele leuke diertjes en tal van accessoires.
Hier worden de zieke dieren goed verzorgd!

G78
Wereldspel (Unicef)
Leeftijd
: vanaf 10 jaar
Merk
: Unicef
Aantal spelers : 3 tot 6 spelers
De spelers zitten rondom een wereldkaart verdeeld in 6 gekleurde continenten. Van elk continent krijgt
iedereen één cultuurkaart die geheim blijft. Er zijn verschillende onderwerpen: algemeen, gebruiken &
gewoonten, flora & fauna en bezienswaardigheden. Een zwart-wit illustratie ondersteunt elke tekstuitleg.
Elke speler krijgt ook nog wat startgeld en een geheime missiekaart. Iedereen moet van elk continent
drie cultuurkaarten verzamelen en de opdracht van de eigen missiekaart volbrengen.
De kleurendobbelsteen bepaalt wie in welk continent start en de stippendobbelsteen (1 tot 3) regelt de
verplaatsingen van de pionnen over de paden op de wereldkaart.
Al dobbelend verplaatsen de spelers zich over het parcours en landen daarbij op vakjes met een
speciale betekenis.
G85
Kahuna
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Merk
: 999 Games
Aantal spelers : voor 2 spelers
Kahuna is een tactisch legspel. Twee tovenaars strijden om de macht over de archipel Kahuna. Met
behulp van speelkaarten leggen de spelers verbindingen van het ene eiland naar het andere.
Zo proberen ze controle over de eilanden te krijgen. Men kan ook verbindingen van de tegenstander
afbreken! Wie de meeste eilanden beheerst, ontvangt daarvoor punten. Wie na 3 ronden de meeste
punten heeft verzameld, wint!
G119
Attila
Leeftijd
: vanaf 10 jaar
Merk
: 999 Games
Aantal spelers : voor 2 tot 5 spelers
Dit toegankelijke gezelschapsspel speelt zich af in de 4e eeuw na Christus. De spelers proberen invloed
uit te oefenen op de volkeren die wegvluchten voor het woeste leger van Attila de Hun.
Het spel bestaat uit vier ronden. Na elke ronde vindt een telling plaats. Elke ronde stelt een eeuw voor.
Op het spelbord wordt in het vakje van de eerste eeuw 1 pacificatiefiche klaargelegd en in elke volgende
eeuw komt 1 fiche meer. De startspeler begint. Er wordt gespeeld in de richting van de klok.
G123
De beer is los!
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Merk
: 999 Games
Aantal spelers : voor 2 spelers
De spelers verzamelen punten door het jagen op wild en het hakken van bomen. Wie aan het eind van
twee jachtpartijen de meeste punten heeft verzameld, is de winnaar.
De ene speler is met zijn houthakkers op zoek naar bomen, en met zijn jagers naar eenden, fazanten,
vossen en beren. De andere speler is met zijn vossen op zoek naar eenden en fazanten, en met zijn
beren naar... jagers en houthakkers!
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G165
Woeste Willem
Leeftijd
: vanaf 5 jaar
Merk
: Jumbo
Aantal spelers : voor 2 tot 4 spelers
Woeste Willem is een spel naar het boek van Ingrid en Dieter Schubert. De spelers moeten een schat
ophalen op het pirateneiland. Ze kunnen dit echter enkel nadat ze de nodige attributen verzameld
hebben.
Een eenvoudig parcoursspelletje waarbij op verschillende plaatsen de nodige attributen kunnen
gevonden worden (verrekijker, knots en schatkaart), ligt aan de basis van dit spel. Leuk is dat niet een
dobbelsteen, maar een draairad gebruikt wordt om vooruit te komen. Af en toe ontstaat er wat interactie
tussen de spelers onder de vorm van voorbij steken of ruilen.
G295
Labyrinth duel
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Merk
: Ravensburger
Aantal spelers : voor 1 tot 2 speler
Tips
: Genomineerd speelgoed van het 2009
Twee spelers proberen tegelijkertijd, ieder op hun eigen spelbord, twee voorwerpen in de rand rond het
spelbord, door een ononderbroken gang, met elkaar te verbinden. Wie het slimst en snelst de
gangstenen in de juiste positie weet te schuiven, wint de doelkaart. Wie als eerste acht doelkaarten heeft
gewonnen, wint. Er zijn ook spelregels voor één speler.
Een snel spel want er is weinig handleiding nodig. Het duurt niet lang, is iedere keer anders. Een
strategisch spel voor twee maar je kan het ook alleen spelen.
G301
Anti-virus (denkspel)
Leeftijd
: vanaf 7 jaar
Merk
: Smart Games
Aantal spelers : voor 1 speler
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
Merk
: Smart Games
Aantal spelers : voor 1 speler
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 oplossingsboekje kunnen veilig "opgeborgen" worden in
de gevangenis. Kenmerken: ruimtelijk inzicht, logisch denken
G303
Road Block (denkspel)
Leeftijd
: vanaf 7 jaar
Merk
: Smart Games
Aantal spelers : voor 1 speler
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.
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G304
Titanic (denkspel)
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Merk
: Smart Games
Aantal spelers : voor 1 speler
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
Merk
: Smart Games
Aantal spelers : voor 1 speler
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
Merk
: Thinkfun
Aantal spelers : voor 1 speler
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
Merk
: Thinkfun
Aantal spelers : voor 1 speler
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
Merk
: Smart Games
Aantal spelers : voor 1 speler
Speciale GoGetter 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
Merk
: Smart Games
Aantal spelers : voor 1 speler
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.
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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
Merk
: Smart Games
Aantal spelers : voor 1 speler
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.
G314
Skip-Bo
Leeftijd
: vanaf 7 jaar
Merk
: Mattel
Aantal spelers : voor 2 tot 6 spelers
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
bovengericht 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
Merk
: Haba
Aantal spelers : voor 2 tot 4 spelers
G316
Trantrix Game Pack
Leeftijd
: vanaf 6 jaar
Merk
: Tantrix
Aantal spelers : voor 1 tot 4 spelers
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
G330
Heksenschool
Leeftijd
: vanaf 5 jaar
Merk
: Jumbo
Aantal spelers : voor 2 tot 5 spelers
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.

7

G399
Pinguin
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Merk
: 999Games/ Phalanx Games
Aantal spelers : voor 2 tot 4 spelers
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.
G404
Vier keer vier op een rij
Leeftijd
: vanaf 8 jaar
Merk
: MB
Aantal spelers : voor 2 tot 4 spelers
Tips
: Winnaar speelgoed van het 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.

P124
Leeftijd
Merk
Aantal

Wegwerkzaamheden (Playmobil)
: vanaf 6 jaar
: Schmidt
: 100 stukjes + 3

P155
Leeftijd
Merk
Aantal

Ridderburcht (Playmobil)
: vanaf 6 jaar
: Schmidt
: 100 stukjes + 3

Colofon
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Nummer 2-2010
De nieuwsbrief verschijnt 2 á 3 keer per jaar.

Tot ziens in de Speel-o-theek!!!
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