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Dit is alweer de vijfde uitgave van Heerlijk Spelen! Heerlijk Spelen is gratis, staat boordevol
nieuwtjes en spellentips en wordt met name verspreid via winkeliers en beurzen.

In dit magazine kun je onder andere kennismaken met onze allernieuwste spellen: Ubongo, Qwinto, 
Codenames en Imperial Settlers.

Verder staan er in dit magazine een aantal spellen die ongekend populair zijn zoals Machi Koro en 
Träxx. Beide spellen zijn dan ook genomineerd voor Speelgoed van het Jaar 2015.

Ook worden moderne klassiekers als Qwixx, Genius, Istanbul, Sushi Go! en Het Verboden Eiland
niet vergeten. Deze spellen mogen natuurlijk in geen enkele spellenkast ontbreken.

Nieuw zijn de filmpjes “Hoe speel je dat?” waarin het betreffende spel wordt uitgelegd, zie
hiervoor de QR code.

Wij wensen u heel veel lees-, kijk- en speelplezier toe.

Het team van White Goblin Games

Inhoudsopgave:
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Snel en slim puzzelen

1 - 4 25 min 8+

De zandloper wordt omgedraaid… Iedereen pakt 
de puzzelstukjes die horen bij zijn opdracht en 
gaat puzzelen. Degene die het lukt om als eerste

alle velden op zijn opdrachtkaart te bedekken krijgt de 
waardevolle edelsteen van het centrale bord en mag er 
ook eentje uit de zak trekken. Als eerste je puzzel op-
lossen levert je dus waardevolle edelstenen op, maar 
is dat voldoende om het spel te winnen?

Misschien herken je de puzzelstukjes uit dat bekende 
computerspel. Dat klopt! Maar in plaats van het maken 

van volle lijnen met omlaag vallende stukjes,
gebruik je de stukken in dit spel om zo snel
mogelijk de puzzel op jouw opdrachtkaart op te 
lossen. Leg de stukken neer op je bordje, zodat 
er geen lege velden over zijn en er geen stuk-
ken uitsteken. Aan het begin van elke ronde 
wordt met een dobbelsteen gegooid. Daar-
mee wordt bepaald welke puzzelstukken 

je mag gebruiken. Je weet van te voren dus 
niet welke stukken je moet gebruiken! Op deze

manier zijn er 432 mogelijkheden om de puzzels 
op te lossen en is de variatie eindeloos.

Ubongo is een snel spel voor de hele familie. De regels 
zijn eenvoudig en in een paar minuten uit te leggen. De
zandloper en de grote hoeveelheid puzzels maken het 
spel spannend, waardoor je het keer op keer opnieuw wil 
spelen.

Ubongo Fun&Go
In deze compacte uitvoering
van Ubongo moet je zelf uit-
zoeken welke puzzelstukken
je moet gebruiken, omdat dit
niet is aangegeven bij de op-
dracht! Een compleet nieuwe
uitdaging…

Ubongo kaartspel
In het Ubongo kaartspel probeert 
iedere speler zijn kaarten met 
daarop zes Ubongo-symbolen zo 
snel mogelijk aan te sluiten. Elke 
ronde loopt de spanning verder 
op. Degene die na zes rondes de 
meeste punten heeft, wint het spel.

1 - 4 15 min 7+ 2 - 4 20 min 8+



Spion zoekt contact met geheim agent

Kraak de code of daag je vrienden uit!

2 - 8 15 min 10+

Vijfentwintig spionnen liggen op tafel. Het hoofd van de
geheime dienst weet welke spionnen bij zijn team horen en 
wil graag dat zijn teamgenoten contact maken met de juiste 

spionnen. Hij bekijkt de kaarten op tafel en geeft zijn team de 
volgende aanwijzing “Oranje, 3”.

Welke drie woorden zou hij bedoelen? De geheim agenten gaan met 
elkaar in overleg. Doelt hij met de aanwijzing op “Nederland” of zat 
hij aan de “soldaat” van Oranje denken? Bij voetbal wordt het oranje
legioen aangevoerd door een “leeuw”, zou het hoofd dat in gedach-
ten hebben? Of zou hij bedoelen dat de vlammen van een “vuur” 
oranje zijn? Dit wordt lastig, want ze willen niet een woord van het
andere team raden of – in het ergste geval – de huurmoordenaar
aanwijzen, want dat zou betekenen dat zij onmiddellijk het spel 
verliezen.

Codenames is het nieuwe partyspel dat de wereld verovert! 
In de Nederlandse editie vind je typische begrippen uit de 
Nederlandse taal, plaatsnamen en locaties in Nederland 
en België en heel veel woorden met een dubbele beteke-
nis. Met vierhonderd verschillende codenamen zijn de
mogelijkheden onbeperkt en zal geen enkel spel
hetzelfde zijn!

Op www.codenames-partygame.nl vind je een voorproefje van 
het spel en kun je aanwijzingen naar je vrienden sturen met de vraag 
of zij jouw code kunnen kraken. Hiermee maak je tevens kans op een 
exemplaar van dit spel, dus daag je vrienden en jezelf uit!
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Slim cijfers schrijven en bonuspunten scoren

2 - 6 15 min 8+

Nieuwe scorebloks!

Is je scoreblok vol en wil 
je verder spelen? Losse 
Qwinto scorebloks zijn 
apart verkrijgbaar!

Drie dobbelstenen, twee belangrijke spelregels en 
voor iedereen één scoreblad… de ingrediënten voor 
oneindig veel speelplezier en ongekend veel moge-

lijkheden!

De regels van Qwinto zijn heel eenvoudig. In de drie rijen op 
je scoreblad moeten alle getallen van links naar rechts in op-
lopende volgorde worden geschreven. Daarnaast mogen in elke
kolom van boven naar beneden niet dezelfde getallen komen 
te staan. In je beurt gooi je één, twee of drie dobbelstenen. 
De ogen van je worp tel je op en dat getal schrijf je in een rij 

op je scoreblad. De kleuren van de dobbelstenen geven aan 
in welke rij je het resultaat van je worp mag schrijven, want 
de kleuren waarmee je hebt gegooid bepalen namelijk de
rijen waaruit je mag kiezen. Lukt het je om in alle vakjes een 
getal te schrijven, dan scoor je zoveel punten als het hoogste 
getal in die rij. En lukt het je om onder elkaar drie getallen te
schrijven, dan levert het getal in het bonusveld dat aantal 
punten op.

Wat Qwinto helemaal leuk maakt, 
is dat je – net als in Qwixx – niet op 
je beurt hoeft te wachten. Je mag
ook het resultaat van de worp 
van een andere speler gebruiken.
Op deze manier moet je ook tijdens
de beurt van andere spelers
opletten of jij zelf niet een paar
punten kunt scoren….

Een spelletje Qwinto duurt nooit lang. 
Binnen een kwartiertje is het spel voorbij 
en wil je vast nog een keer spelen.
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Naast het dobbelspel is er ook het Qwixx Kaartspel. Dit kaartspel is net zo eenvoudig en spannend 
als het dobbelspel. Het Qwixx-gevoel blijft volledig in stand, maar nu kun je beter vooruit plannen om 
zo meerdere kruisjes in één keer te plaatsen! Dit kaartspel is dan ook wat tactischer. Rijen worden nu 
per speler afgesloten en de jokerkaarten zorgen voor nog meer variantie in het spel. Houd je Qwixx 
verzameling compleet met dit verslavende kaartspel!

Het leuke van dit spel is dat iedere speler actief meedoet, ook tijdens de 
beurt van iemand anders! Het doel is om zoveel mogelijk getallen in de 
vier rijen aan te kruisen. Hoe meer kruisjes in een rij, hoe meer punten 

je scoort. Wie in totaal de meeste punten scoort, is de winnaar!

Iedere rij heeft een kleur die correspondeert met de kleur van één van de vier
gekleurde dobbelstenen. Elke beurt gooit een speler met zes dobbelstenen
(2 witte en 4 gekleurde). Iedereen mag de som van de witte dobbelstenen
in een rij naar keuze aankruisen, zelfs als je niet aan de beurt bent!
Degene die aan de beurt is, mag daarnaast één witte dobbelsteen met één gekleur-
de dobbelsteen combineren en de som van die dobbelstenen in de desbetreffende 
rij aankruisen. In een rij moet je vanaf links beginnen, maar cijfers die je in een rij 
hebt overgeslagen kun je later niet meer aankruisen…. Kies je  dus om een keer 
geen kruisje te zetten of  om een getal over te slaan? Als je aan de beurt bent, moet 
je echter een kruisje zetten, want anders krijg je strafpunten!

Qwixx kan in twee minuten worden uitgelegd en is spannend tot de laatste worp.

Pas op met Qwixx, want voor je het weet heb 
je Qwixx-koorts en blijf je dobbelen!

2 - 5 15 min 8+

Nieuwe scorebloks!

Aanvulbloks

Nieuwe bloks voor als je verder wilt spelen.

Qwixx Mixx

Twee varianten met kleuren of cijfers door elkaar.     

Qwixx Big Points

Extra punten scoren in rijen tussen twee kleuren!     

Naast de kleine versie van Qwixx is er ook grote versie verkrijgbaar: Qwixx
Deluxe. Deze versie bevat afwisbare scorebordjes, viltstiften en een zachte 
dobbelbodem voor oneindig veel speelplezier!

2 - 4 15 min 8+
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1 - 4 30 min 8+

Een geniaal legspel voor hele familie

Genius: Fun&Go is een vlotte variant op het bekende 
bordspel Genius. In dit spel probeer je als eerste een 
bepaald aantal tegels van elk van de zes kleuren te 

verzamelen. Daarbij geldt - net als in het bordspel - dat je 
elke kleur moet sparen, want zelfs als je de meeste tegels 
van een kleur hebt... je „slechtste“ kleur bepaalt je score!

Elke keer sta je voor de keuze: scoor je punten of neem je een 
gokje en speel je verder? Speel je door, dan kun je meer punten 
scoren, maar loop je ook het risico om alles te verliezen. De 
spanning is om te snijden!

2 - 4 20 min 8+ 2 - 4 30 min 8+

Ben jij geniaal? Dat ben je 
zeker als je dit uitmuntende 
spel speelt. Genius is ont-

worpen door de wereldberoemde 
spelontwerper Reiner Knizia en kent 
eenvoudige spelregels, snelle beurten 
en dwingt tot slimme keuzes - dé 
ingrediënten voor een strategisch en 
zeer verslavend spel. Gemakkelijk te 
leren, maar lastig te winnen.

Hoe speel je het spel? Simpel! De
spelers leggen om beurten een tegel 
op een strategische plaats op de 
zeshoekige velden van het bord en 
scoren daarna punten voor dezelfde 
symbolen in een rechte lijn. Het is 
daarbij belangrijk, dat de spelers 
punten scoren in alle zes verschillende 

kleuren, want aan het einde krijg je 
alleen punten voor de kleur met de 
laagste score!

Vanwege de korte speelduur, vlotte 
beurten en eenvoudige spelregels 
is het geschikt voor de hele familie. 
Genius is een interactief spel waarin 
je je tegenstander kunt blokkeren en je 
mee kunt profiteren van de beurt van je 
tegenstanders.

In Genius – het dobbelspel probeer je ook zoveel mogelijk 
dezelfde symbolen te verzamelen. Daarvoor gooit iedere 
speler zijn dobbelstenen. De symbolen in jouw worp 

bepalen de symbolen die je mag aankruisen. 

Simpel? Jazeker! Maar er is meer…. De symbolen die andere 
spelers hebben gegooid kun jij in je beurt gebruiken. Maak slim 
gebruik van de worp van je tegenstander en kruis als eerste 
alle symbolen op je blad aan.
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T räxx is een nieuw spel van de auteur van Qwixx. Net als Qwixx kent dit 
spel eenvoudige spelregels, een vlot spelverloop en ben je ook buiten 
je beurt betrokken bij het spel. Jong en oud zullen dit spel waarderen. 

Bijzonder aan dit spel is, dat je ook de uitdaging in je eentje aan kunt gaan in 
een solovariant.

Hoe gaat het spel in zijn werk? Gedurende het spel tekent iedere speler een weg op 
zijn bord. Deze weg bestaat uit een doorgaande lijn. De lijn mag geen onderbrekingen 
hebben en zichzelf niet aanraken of doorkruisen. Elke beurt mag de weg slechts 
aan één kant verlengd worden. Iedere speler probeert zoveel mogelijk puntenvelden 
(het liefst als eerste) met zijn weg te bereiken, want voor puntenvelden krijg je veel 
pluspunten. Ook moet iedere speler proberen om zoveel mogelijk andere velden 
te bereiken (in het meest ideale geval alle) want voor elk niet bereikt veld (gewone 
velden of puntenvelden) krijg je aan het einde van het spel een minpunt.

Het lijkt allemaal zo simpel, maar eenmaal begonnen aan de weg op je bord besef je 
dat winnen nog niet zo eenvoudig blijkt te zijn. Natuurlijk speelt de factor geluk een 
rol maar zonder een goed plan is winnen onmogelijk. Zorg er daarom voor dat je een 
uitweg hebt mocht het geluk je plots in de steek laten.

Träxx is een eenvoudig puzzelspel voor de hele familie. Korte spelregels zorgen
ervoor dat je snel kunt beginnen aan het spel. Omdat je altijd gelijktijdig
speelt, zijn alle spelers steeds actief. Een spelletje Träxx duurt niet lang zodat een 
revanche snel te maken is. Iedere speler wil het opnieuw proberen om nog meer 
punten te scoren dan de vorige keer. Je zult merken dat de weg op je speelbord 
geen enkele keer hetzelfde patroon zal hebben. De oneindige mogelijkheden van 
Träxx zullen je verbazen.

1 - 4 15 min 8+

Zoek de ideale weg!
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Speel het spel of het spel speelt met jou

All you can eat

2 - 5 15 min 8+

1 - 5 15 min 8+

Geef de sushi door! Verschillende sushigerechten gaan over 
tafel, van speler naar speler, totdat iemand besluit deze te 
serveren. Jouw keuze van gerechten wordt aan het einde van 

de ronde vertaald in punten, die na drie ronden hopelijk leiden naar 
een smakelijke overwinning.

De verschillende gerechten worden allen op een andere manier gescoord. Nigiri 
levert bijvoorbeeld extra punten als je deze in wasabi doopt, tempura en sashimi 
laten zich pas smaken als je meerdere porties hebt verzameld en maki rolls zijn
enkel punten waard als je de meeste hebt verzameld. Maar vergeet ook  de pud-
ding niet, want het toetje kan op het einde extra punten opleveren (of zelfs kosten).

Sushi Go is een vlot, interactief kaart-
spel dat velen zal smaken (zelfs als je 
geen sushi lust).

Het spel is je tegenstander. Overleg met je
team en probeer samen alle kaarten te
spelen om het spel te verslaan. Elke beurt

moet je minstens twee kaarten uit je hand spelen en op 
de vier verschillende stapels leggen. Dat klinkt eenvou-
dig, toch? Echter de kaarten moeten wel op volgorde worden gespeeld: twee stapels gaan van 100 
naar 1 en twee stapels gaan van 1 naar 100.

Goed overleggen is dus noodzakelijk. Je wilt natuurlijk niet, dat degene die voor je zit net die ene 
kaart speelt, waardoor jij niets kunt en je geforceerd wordt een nog onmogelijkere kaart te spelen. Je 
mag alles met elkaar bespreken: hoeveel kaarten iemand het beste kan spelen, op welke stapel gerust 

kaarten gespeeld kunnen worden, maar je mag nooit 
zeggen welke kaarten je op hand hebt. Creatief com-
municeren is het devies.

The Game is elke keer anders en steeds
weer spannend. Een spel met twee speelt heel
anders dan een spel met een groep van vijf. En je
zult ook merken dat de aanwijzingen die je gebruikt 
met de ene groep niet werken met een andere groep. 
Als je dan bij het einde van het spel met minder dan 
tien kaarten blijft zitten, was je wel heel dicht bij de 
overwinning en speel je snel nog een keer.

The Game on Fire
Een speciale gelimiteerde mini-uitbreiding met zes kaarten 
voor The Game! Zes kaarten staan in brand. Zorg dat deze 
zo snel mogelijk worden bedekt, want anders verlies je het 
spel al voordat je begonnen bent! Vraag er naar in de winkel 
of  bestel deze in de webshop op www.whitegoblingames.nl.
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Heb je wel eens een spel mét elkaar gespeeld,  
in plaats van tégen elkaar? Nee? Maak dan  
kennis met het leukste coöperatieve bord- 

spel ter wereld: Het Verboden Eiland! Dit spel is uniek 
in zijn soort. In dit spel speel je namelijk niet tegen elkaar,  
maar tegen het spel! Je moet dan ook goed met elkaar  
overleggen om dit spel samen te kunnen winnen. 

Het eiland overstroomt en zinkt 
naar de zeebodem!

Het draait allemaal om de vier schatten die op Het Verboden  
Eiland verstopt liggen. De spelers zijn op schattenjacht en willen 
deze graag zo snel mogelijk vinden. Het maakt niet uit wie de schatten 
vindt, als ze maar gevonden worden! Het is een race tegen de klok, 
want elke keer op het einde van een beurt van een speler, over-
stroomt een deel van het eiland. En hoe langer het duurt voor je de 
schatten gevonden hebt, hoe sneller het eiland overstroomt en naar 
de bodem van de zee zinkt! Je bewegingsruimte wordt dus steeds  
kleiner gedurende het spel…!

Maak gebruik van je 
unieke eigenschap!

Iedere speler heeft in het spel zijn eigen 
rol: zo is de ene speler de duiker, terwijl de  
andere piloot, navigator, koerier, ingenieur  
of verkenner is. Elke rol heeft zijn  
eigen unieke eigenschap. Ben je de piloot? 
Dan mag je éénmaal in je beurt naar een  
andere plek op het eiland vliegen. Ben je 
de duiker? Dan kun je door overstroomde  
delen van het eiland zwemmen, etc.  
Je moet dus goed van deze eigenschap-
pen gebruik maken om het spel te kunnen 
winnen! Er zitten 6 verschillende rollen in 
het spel, terwijl je er altijd maar 2 tot en 
met 4 gebruikt. Je kunt dus met heel wat 
combinaties van rollen het spel spelen.

Vlucht tijdig van het eiland!

Heb je de schatten eenmaal gevonden? Dan moeten alle spe-
lers terug naar de helikopterlandplaats. Wanneer het een spe-
ler lukt om een helikoptervlucht-kaart te spelen, dan vertrekken 
jullie gezamenlijk mét de vier schatten van het eiland. Lukt dat 
niet? Dan is de kans groot dat de zeespiegel tot ver boven je hoofd 
komt te staan en dan helpt zelfs een duikbril en zwembroek niet 
meer… dan hebben jullie het spel verloren! Tijd om het spel 
nóg een keer te spelen, want Het Verboden Eiland blijf 
je door de variabele eilandopbouw, de verschillende 
combinatie-mogelijkheden van de rollen én de in te 
stellen moeilijkheidsgraad keer op keer spelen.

Het Verboden Eiland is met recht de 
spannendste spelbelevenis sinds ja-
ren en het leukste, coöperatieve spel 
dat er te krijgen is!

2 - 4 30 min 10+

De spannendste spel belevenis sinds jaren
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Gefeliciteerd, je bent de nieuwe 
burgemeester van de stad! Je 
kunt direct aan de slag, want de 

inwoners hebben een flinke wensenlijst: 
een pretpark, een paar kaasfabrieken 
en zelfs een tv-station. Dat is een flinke 
klus gezien het feit dat je stad nu slechts 
bestaat uit een korenveld, een bakkerij 
en een dobbelsteen.

Gelukkig zorgen de eerste gebouwen in 
je stad al snel voor inkomsten. Elke beurt 
worden de dobbelstenen gegooid en als het 
getal op jouw gebouwen overeenkomt met 
het resultaat van de worp krijg je geld van 
de bank. Soms alleen in jouw beurt, soms 
ook in de beurt van je tegenstander en soms 

moet de speler die aan de beurt is aan jou 
geld betalen, omdat ze even op een terrasje 
in jouw stad aan het genieten zijn.

Door de korte beurten, het feit dat je ook 
buiten je beurt moet opletten of je geld 
krijgt en de grote hoeveelheid verschillende 
gebouwen zal dit spel niet snel gaan 
vervelen. De regels zijn eenvoudig en snel 
uitgelegd, dus je kunt direct aan de slag en 
beginnen met de bouw van jouw wereldstad.

2 - 4 30 min 7+

Burgemeester van je eigen stad

2 - 5 40 min 7+

2 - 5 40 min 7+

Nog meer variatie? Nog meer 
verschillende gebouwen? Spelen 
met vijf spelers? Dat is allemaal 

mogelijk in de eerste uitbreiding van 
Machi Koro: Haven!

Vanaf nu moet je zes bezienswaardigheden 
bouwen (waaronder een haven en een 
vliegveld). Daarvoor heb je tien nieuwe 
gebouwen tot je beschikking. Aangezien er 
steeds slechts een beperkt aantal kaarten in 
het aanbod liggen, zal geen spel hetzelfde 
zijn. De variatie is eindeloos!

Kan je stad nog groter worden? Kan 
het spel nog leuker zijn? Jazeker, 
speel de tweede uitbreiding van 

Machi Koro en laat je stad uitgroeien tot 
een heuse metropool!

Met vijftien nieuwe gebouwen is dit de 
grootste uitbreiding voor Machi Koro. Een 
nieuw spelmechanisme maakt het mogelijk 
om gebouwen van andere spelers te sluiten, 
waardoor ze tijdelijk niet geactiveerd kunnen 
worden. Dit vraagt om geheel nieuwe 
tactieken!
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Het is een drukte van belang op de bazaar. Handela-
ren en hun assistenten haasten zich door de nauwe 
steegjes en proberen hun concurrenten te slim af te 

zijn. De sleutel tot succes ligt in een goede organisatie: 
assistenten vullen de handkarren bij de diverse pakhuizen 
en brengen deze vervolgens met gezwinde spoed naar de 
juiste bestemming. Elke handelaar wil namelijk als eerste 
een bepaald aantal robijnen in zijn bezit krijgen. Zet je as-
sistenten slim in en probeer de kostbare edelstenen snel-
ler dan je tegenstanders te verzamelen in dit strategische 
spel!

In Istanbul verzamel je met je handelaar en je assistenten goe-
deren en probeer je deze op de markt te verkopen of te leveren 
aan de sultan. Op elk van de twaalf verschillende locaties van 
de bazaar kunnen spelers andere acties uitvoeren om handels-
waren en geld te krijgen of deze om te zetten in robijnen. Het 
zoeken naar de meest optimale route is daarbij essentieel. 

Door de dynamische opbouw van het speelveld is de ba-
zaar elke keer anders wat vraagt om een andere strategie.  
Istanbul heeft daarnaast een aangename speelduur: beleef een 
groots avontuur binnen een uur!

2 - 5 50 min 10+

In de straten van de bazaar ruik je de geur van het zwarte goud: koffie. Slimme 
handelaren grijpen hun kans en sturen hun assistenten naar de koffiebranderij om 
zakken met koffie in te slaan. Ondertussen probeer je de andere handelaren slim 

af te zijn door een bezoek te brengen aan de herberg. Daar zijn altijd wel een aantal 
welwillende lieden te vinden die tegen betaling van wat smeergeld je een handje willen 
helpen. Maar koffie kan natuurlijk ook gebruikt worden om robijnen te verkrijgen in het 
koffiehuis. Koffie geeft nieuwe mogelijkheden, maar robijnen leiden nog steeds naar de 
overwinning…

Mokka & Smeergeld is de eerste uitbreiding voor het succesvolle spel Istanbul. Deze 
uitbreiding houdt de dynamiek en snelheid van het basisspel vast, maar door de nieuwe 
elementen zijn er volop nieuwe mogelijkheden en kansen in de race naar de robijnen.

Uitbreiding: Mokka & Smeergeld

Een spannende race door de steegjes van de bazaar
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1 - 4 45 min 10+

Kolonisten van vier wereld-
machten hebben een nieuw 
gebied ontdekt met een rijk-

dom aan grondstoffen en mogelijkhe-
den. De Romeinen, Barbaren, Egyptena-
ren en Japanners trekken tegelijkertijd 
dit gebied in om de grenzen van hun 
rijk te verleggen. Ze bouwen nieuwe
gebouwen om zo hun economie te 
verbeteren, graven mijnen uit, leg-
gen akkers aan om grondstoffen te
vergaren en bouwen kazernes om
soldaten te trainen die de grenzen 
moeten bewaken, want al snel komen 
ze erachter dat het gebied veel te klein 
is voor iedereen…

Imperial Settlers is een kaartspel waar-
in spelers leiders zijn van één van deze 
vier volken. Het spel wordt gespeeld in vijf 
ronden, waarin spelers nieuwe gebieden
ontdekken, locaties bouwen, grond-
stoffen verhandelen, tegenstanders ver-
slaan en daarmee overwinningspunten
verdienen.

Kies één van de vier volken en bouw 
een wereldrijk. Elk volk heeft zijn eigen 
speciale eigenschappen en vaardigheden, 
waardoor elk volk anders is om te spelen!

Vier volken met elk 
een andere speelwijze

In het rijk van de Romeinen vind je
gladiatoren, legioenen en sterke Romeinse
forten. Enorme hoeveelheden steen 
worden verzameld om daarmee impo-
sante gebouwen te bouwen. Elke
uitbreiding van je rijk levert extra punten 
op en maakt de Romeinen steeds sterker.

De Barbaren houden niet zo van het
bouwen van indrukwekkende gebouwen.
Zij trekken er liever op uit en proberen
naburige dorpen (en dan vooral die 
van hun tegenstanders) te plunderen. 
De plunderbuit die deze woestelingen
mee naar huis nemen wordt gebruikt
voor offers aan de mystieke goden
bij een van de tempels.

De farao laat zich op zijn beurt
graag omgeven door luxe: een
baantje trekken in het koninklijk zwem-
bad, een parade langs de Sfinxen of het 
bezoeken van de tempel van Ra. Met 
de hoeveelheid geld waarover de Egypte-
naren beschikken, laat je natuurlijk
alleen het allerbeste en het allermooiste
bouwen.

Een handelsmissie uit Japan gaat op
bezoek bij de andere volken om
handelsverdragen te sluiten. De import
van goederen wordt daarmee ge-
stimuleerd, zodat in het thuisland de
eigen productie kan worden opge-

bouwd en samoerais worden
getraind, want je weet immers nooit 
wat je tegenstanders van plan zijn…

Een spelletje Imperial Settlers zal
elke keer anders zijn. De enorme hoe-
veelheid kaarten maakt verschillende
strategieën mogelijk. In elk spel com-
bineer je je algemene kaarten met
de specifieke kaarten van je volk, waar-
door de combinaties en tactische
mogelijkheden enorm zijn. De regels
zijn vlot uit te leggen en in een spel
dat slechts vijf rondes duurt ontvouwt
zich een spel dat tactiek en slimme
keuzes vereist!

Atlantis
Een nieuw volk trekt de wereld van
Imperial Settlers in. Zij beschikken over 
nieuwe technologieën, waarmee veel
punten kunnen worden gescoord. En
dat is handig, want aan het einde
van het spel zal Atlantis verdwijnen
onder water. Onder de 110 kaarten in deze 
uitbreiding vind je naast een nieuw volk ook 
nieuwe kaarten voor de andere volken.

Nieuwe Vrienden
Een uitbreiding met 55 nieuwe kaarten,
die kunnen worden gecombineerd met
het basisspel. Een nieuwe eigenschap “open 
productie” maakt het mogelijk ook goederen bij
gebouwen van andere spelers te krijgen.
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Ben jij een weerwolf of een onschuldige dorpeling?

Het is onrustig in het ooit zo
onschuldige dorpje. Bij het 
vallen van de avond haas-

ten de inwoners zich naar de veilig-
heid van hun huizen, want
’s nachts gebeuren er vreemde dingen.
Geheimzinnige schaduwen zijn gezien
en vreemde geluiden zijn gehoord,
maar niemand weet precies wat zich in 
het donker van de nacht  op de straten 
afspeelt. Het enige waar men wel zeker 
van is, is tevens hetgeen de inwoners 
zo bang maakt… elke ochtend wordt 
één van de inwoners dood gevonden in 
een steegje of in het park, het lichaam 
besmeurd met bloed alsof het is aan-
gevallen door een wild beest. De wijde 
omtrek is uitgekamd op zoek naar wil-
de dieren, maar geen spoor hiervan is 

DORPELI
NG

                J
e moet de weerwolven vinden 

               e
n lynchen voordat ze jou doden.

           Je wordt elke nacht samen met de  

           andere vampiers gewekt en samen  

              kiezen jullie één slachtoffer dat  

                     de volgende dag na de  

                             nominatie sterft. 

VAMPIER

          Elke nacht word je samen met          de andere weerwolven gewekt               en samen kiezen jullie één              slachtoffer dat gedood wordt.

WEERWOLFAURA-ZIENER

             Je kiest elke nacht een speler 

             uit om te zien of deze speler 

             een speciale rol heeft (geen 

             dorpeling en geen weerwolf).

1Nacht: Dageraad
Een zelfstandig speelbare uitbreiding voor 
1Nacht: Weerwolven & Waaghalzen met
nieuwe dorpelingen en nieuwe weerwolven 
met elk unieke eigenschappen.

gevonden. Het lijkt er op dat de dader 
zich onder de inwoners moet bevinden…

Weerwolven & Waaghalzen is een
spannend spel waarin twee teams (de 
weerwolven en de dorpelingen) het tegen 
elkaar opnemen. De weerwolven heb-
ben als doel om alle dorpelingen uit te
schakelen, terwijl de dorpelingen juist 
het omgekeerde willen. Ondanks dat de 
weerwolven overduidelijk in de minder-
heid zijn, is dit nog een lastige klus voor 
de dorpelingen. ’s Nachts kunnen de 
weerwolven ongestoord een lid van het 
andere team uitschakelen en overdag ge-
dragen ze zich als dorpelingen en zullen 
proberen een dorpeling aan te wijzen als 
schuldige, waardoor ze nog dichter bij 
hun doel komen.

White Goblin Games heeft twee verschil-
lende varianten van dit spel: Weerwolven 
& Waaghalzen: een uitgebreide variant, 
die uitermate geschikt is voor grote groe-
pen, en 1Nacht Weerwolven & Waaghal-
zen: een zeer korte variant die slechts 10 
minuten duurt en je vast direct nog een 
keer wilt spelen.

Weerwolven & 
Waaghalzen

Een spel ‘Weerwolven & Waaghalzen’ 
bestaat uit meerdere ‘dagen’ en 
‘nachten’. Elke nacht kiezen de 

Weerwolven een slachtoffer en tijdens 
de dag proberen de spelers gezamen-
lijk te achterhalen wie onder hen een 
Weerwolf is, om vervolgens te stemmen 
om deze speler al dan niet te lynchen.

Deze versie van Weerwolven is zeer uit-
gebreid. Het spel bevat meer dan 30 rollen,

verschillende scenario‘s en diverse varian-
ten. Hierdoor is het mogelijk het spel
met 68 spelers te spelen. ‘Weerwolven 
en Waaghalzen’ is hiermee met recht hét
ultieme weerwolven-spel.

1Nacht

Deze vlotte variant duurt slechts één 
nacht en één dag. Tijdens de dag 
moeten de dorpelingen minstens 

één weerwolf aanwijzen om het spel 
te winnen, anders wint het team van 
de weerwolven! 

Aan het begin van het spel krijgt iedere 
speler een rolkaart die hij gedekt 
voor zich op tafel legt. Drie rolkaarten
komen eveneens gedekt in het midden

van de tafel te liggen. Een omroeper (of
gebruik de speciale app) roept tijdens 
de nachtfase de verschillende rollen op.
Die spelers mogen dan hun actie uitvoeren:
kijken wie hun medestanders zijn, rollen bij
andere spelers bekijken of zelfs rolkaarten
omwisselen.

 
Ondanks dat er niemand wordt uitge-
schakeld in de nacht, gaan de spelers
wel tijdens de dagfase met elkaar in overleg 
over wie zij denken dat de weerwolf in hun 
midden is (als die er al is…).

5 - 68 30 min 8+

3 - 10 10 min 8+
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In Hands praat je met je handen in 
plaats van met woorden en probeer 
je erachter te komen wiens hand 

hetzelfde zegt als jouw hand. Maar 
pas op voor de speler die met beide 
handen praat…je kunt maar beter 
doen wat hij zegt!

Duimen in de lucht voor 
dit unieke partyspel!

Op de kaarten van dit spel zijn gebaren  
afgebeeld met één hand of met twee 
handen. Iedere speler kiest één van de 
kaarten in zijn hand en beeldt deze uit. Als 
een andere speler hetzelfde handgebaar 
maakt, is er een match en wisselen de 
spelers hun kaarten uit. Dit levert aan het 
einde van het spel een punt op.
Zodra een speler echter twee handen  
nodig heeft om het gebaar op zijn kaart 
na te maken, kun je dit maar beter direct 
nadoen. De speler die dit als laatste 
doorheeft en dus als laatste dit gebaar 
immiteert, krijgt de betreffende kaart en 
scoort daarmee aan het einde van het 
spel een strafpunt.

Je mag tijdens het spel uiteraard snel 
kaarten ruilen met de stapel kaarten die 
op tafel ligt maar zodra er geen kaarten 
meer op de trekstapel liggen is het 
‘Handen omlaag!’ en eindigt het spel 
direct. Iedere speler berekent zijn score 
door één punt te rekenen voor elke 
kaart met een symbool met één hand 
en trekt daar één punt vanaf voor 
iedere kaart met twee handen in zijn 
puntenstapel.

In Hands speel je allemaal 
tegelijkertijd en moet je dus erg 
goed op je medespelers letten. 
Dit leidt tot hilarische situaties en 
veel plezier aan tafel!

Laat je handen spreken en 
maak er een leuk en gezellige 
boel van met dit leuke 
partyspel! 

3 - 8 20 min 8+

Praten met je handen was nog nooit zo leuk!
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Dit piepkleine blikje ziet er natuur- 
lijk schattig uit. Maar vergis je niet: 
Kwatro is voor zo’n kleine verpak-

king met recht een fantastisch groot spel! 
Met de 66 kaarten leg je in een mum van 
tijd een flink speelveld op tafel. 

Elke kaart bevat drie eigenschappen: een 
kleur, een getal en een vorm. De spelers  
starten met vier kaarten in hun hand. 
Wanneer je aan de beurt bent, mag je 
zoveel kaarten als je wilt vanuit je hand
  

op tafel leggen. Maar ze moeten wel alle- 
maal in één lijn geplaatst worden en in een 
lijn mogen maar maximaal vier kaarten  
komen te liggen. En daarbij geldt ook nog 
eens de regel dat alle kaarten in een lijn óf 
allemaal dezelfde óf allemaal verschillende  
kleuren, getallen en vormen moeten  
hebben. Zo mag je een kaart met een rode 
driehoek en het getal twee niet in een lijn 
leggen met een rode cirkel met het getal 
drie en een rood vierkant met het getal drie. 
Er is voor die lijn immers al bepaald dat 
de kleuren van de kaarten gelijk moeten 
zijn (rood), de vormen verschillend (er ligt  
immers al een vierkant en een cirkel) en 
het cijfer gelijk (drie). Je rode driehoek met 
het getal twee voldoet niet aan die laatste 
eigenschap en kan dus niet aan die lijn 
worden toegevoegd. 

Van alle kaarten die bestaan uit de horizon-
tale en verticale lijnen die je zojuist hebt 
gevormd of uitgebreid, tel je de getallen 
bij elkaar op. Dat zijn je punten voor die  
beurt. Lukt het je om een Kwatro te maken 
(een lijn bestaande uit precies 4 kaarten), 
dan wordt je score verdubbeld. Lukt het je 
om in één beurt twee Kwatro’s te maken  
(horizontaal en verticaal), dan wordt je 
score zelfs tweemaal verdubbeld!

Kwatro biedt enorm veel uitdaging, is 
snel te leren en is zo compact, dat je het 
heel eenvoudig overal mee naar toe kunt 
nemen! Piepklein in uitvoering dus, maar 
groots in speelplezier!

In de modder voelt een varken zich pas 
écht fijn! Het zal je dan ook niet verba-
zen dat in het vlotte en vrolijke kaartspel 

Moddervarkens de spelers hun varkens 
lekker in de modder mogen laten spelen.  
Hoe schoner je varkens op het einde van 
het spel zijn, hoe minder punten je hebt. 
Dus hoe meer modder, hoe beter!

In Moddervarkens probeert iedere speler 
zijn varkens te laten spelen in de modder 
om ze lekker vies te maken. Maar pas op, 
want je tegenstanders zullen alles in het 
werk stellen om jouw varkens weer schoon 
te wassen. Een stal komt dus goed van pas, 
want een dak biedt sowieso bescherming 

tegen regenkaarten. En als je de deur dan 
ook nog eens dicht laat timmeren, dan kan 
geen boer binnenkomen om jouw varkens 
schoon te boenen. De speler die uiteindelijk 
alleen maar moddervarkens voor zich op 
tafel heeft liggen, wint het spel!

Moddervarkens is leuk, snel en interactief 
en voor vlotte spelers bevat het spel zelfs 
nog een snellere variant. Dus ga dat vark-
entje van je tegenstanders maar eens was-
sen!

2 - 4 15 min 7+

8+2 - 4

Ga dat varkentje maar eens wassen!

Het fantastisch grote spel in het piepkleine blikje!
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Dweebies zijn bijzondere wezens, die één belangrijke eigenschap gemeen heb-
ben met elkaar: ze zijn namelijk niet graag alleen. Het liefst zijn ze met meer-
dere bij elkaar en dan minimaal met zijn tweeën. Als je aan de beurt bent, kies 

je een Dweebie uit je hand en legt deze aangrenzend aan de rest op tafel. Lukt het 
je om aan de beide uiteinden van een kolom of rij dezelfde Dweebie te plaatsen, dan 
mag je die kolom of rij pakken. Het aantal kaarten dat je pakt, is het aantal punten 
dat je verdient.

De Dweebies hebben allemaal een grote 
passie of hobby, zo heb je onder andere 
Surf Dweebie, Ballet Dweebie en Superheld 
Dweebie. Dit spel is al jaren een gigantisch 
succes en zeer geschikt voor 
families met jonge kinderen.

Dweebies biedt met de vrolijke tekeningen 
enorm veel speelplezier aan 2 tot 6 spelers en 
is in een minuut uit te leggen.

Onder de bedauwde bladeren van een fraai bos vol paddenstoelen
om onder te schuilen, leven de Gubs. Deze vrolijke, insectachtige 
wezentjes trotseren elke dag weer de gevaren die het bos met zich mee-

brengt. Het is jouw taak om de grootste Gubs-kolonie te bouwen. Hiertoe speel je 
kaarten uit, vanuit je hand: vang Gubs van je tegenstanders in zeepbellen, rijdt met 
de Paddenrijders de barricades omver, bescherm je Gubs met de Fluwelen Mot en 
trotseer de onverwachte gevaren van bliksem en stortvloeden. Gubs biedt ontzet-
tend veel interactie en de enorme variëteit aan kaarten zorgt er voor dat je jezelf 
continu zult moeten wapenen tegen onverwachte wendingen. Doordat de uitleg van 
de kaarten staat voorgedrukt, kun je dit vlotte spel voor alle leeftijden heel snel leren.

Maak snel kennis met de grappige Gubs, 
met de Grote Gub en zelfs met de Padden-
rijders. Lok een Gub naar jouw kolonie door 
het spelen van een ‘Lokkertje’ of een ‘Super 
Lokkertje’. Leg vallen voor de Gubs van je 
tegenstanders en beleef een groots avontuur 
met dit prachtig vormgegeven kaartspel.

2 - 6 20 min 8+

2 - 6 20 min 8+

Een slim kaartspel voor jonge spelers

Grootse avonturen met kleine wezens
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Draag je steentje bij aan de ontwikkeling van een Middeleeuwse stad

2 - 4 60 min 10+

Kooplieden proberen de relaties met 
de machthebbers van de stad te 
onderhouden, maar als het enigszins 
mogelijk is, proberen ze ook elkaar af te 
troeven in hun strijd om meer welvaart en 
invloed. Daarnaast ligt het noodlot in de 
vorm van een uitbraak van de pest, een 
brand, een overstroming of een overval 
op de loer.

Veel variatie, lastige 
keuzes

Het spel Brugge draait om de verschillende 
inwoners en ambachten in de stad. 
De kaarten die deze 165 verschillende 
inwoners vertegenwoordigen zijn 
dubbelzijdig: op de voorkant staat een 
persoon afgebeeld (uit een van de elf 
bevolkingsgroepen) en op de achterkant 
een huis in een specifieke kleur.

Bij het uitspelen van de kaart als huis 
moet de speler beschikken over een 
arbeider in die kleur. Pas daarna kan het 
worden gebouwd en biedt het ruimte 
voor een persoon.

Elke persoon beschikt over een unieke 
eigenschap waarmee je het spelverloop 
kunt beïnvloeden. Sommige kaarten 

hebben een eenmalig effect, 
terwijl andere kaarten juist elke 
beurt gebruikt kunnen worden! 
Daarnaast kunnen kaarten gebruikt 
worden om inkomsten te vergaren of 
arbeiders in te huren. Het feit dat de 
kaarten multifunctioneel zijn, leidt tot 
uitdagende keuzes tijdens het spel.

Het noodlot slaat toe

Aan het begin van elke ronde worden vier 
gekleurde dobbelstenen gegooid. Deze 
zijn van groot belang voor de acties die 
je kunt en wilt uitvoeren in een ronde. 
Zij bepalen immers hoeveel geld je krijgt 
voor een kaart in die kleur, of bepaalde 
personen hun speciale eigenschap 
kunnen gebruiken, maar ook de kans dat 
het uitbreken van een bepaald noodlot 
toeneemt.

Spelers krijgen elke ronde noodlotfiches 
als gevolg van dobbelstenen met hoge 
ogen. Van deze fiches word je niet 
gelukkig, want bij elke derde fiche van 
een kleur slaat het noodlot toe en moet je 
de gevolgen van de pest, een brand, een 
overstroming of een overval ondergaan. 
Gelukkig kunnen de kaarten in je hand je 
ook hier weer helpen.

In de 15e eeuw is de Belgische 
Hanzestad Brugge een van de 
welvarendste Europese metropolen. 

Het eerste beursgebouw opent haar 
poorten en heel Europa richt haar ogen 
op deze bloeiende handelsstad.

Op veler verzoek weer verkrijgbaar
Brugge is lange tijd niet leverbaar geweest. Liefhebbers en fans bleven vragen om een heruitgave van dit spel. 
We zijn trots en blij het spel weer te kunnen leveren. En misschien hebben we nog wel een andere verrassing 
rondom dit spel in petto….
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2 - 5 120 min 12+

In Terra Mystica leven veertien verschil-
lende volken vredig naast elkaar. Elk 
volk beschikt over unieke eigenschap-

pen en gebruikt deze op verschillende
wijze om zijn aanwezigheid in het land 
te vergroten. Elk volk bouwt daartoe 
nederzettingen en steden om meer
invloed en daardoor meer inkomsten te
krijgen. Bij elke stap voorwaarts wordt een
gebouw opgewaardeerd met als uiteinde-
lijk doel om de burcht of het heiligdom te
bouwen. Deze gebouwen geven het 
volk namelijk toegang tot hun ultieme
speciale actie.

Echter om te kunnen ontwikkelen en nieuwe 
gebouwen op te richten moet het landschap 
wel geschikt gemaakt worden. Elk volk put 
zijn kracht namelijk uit hun eigen specifieke 
thuislandschap. Wil je uitbreiden, dan zul je 
het landschap moeten transformeren en dat 
gaat natuurlijk niet vanzelf….

Leid jouw volk naar de 
overwinning

Terra Mystica is een grandioos ontwikke-
lingsspel. De interactie tussen de spelers 
zit hem niet in direct conflict, maar in het 
feit dat het loont om in de buurt van elkaar 
te bouwen. Dit levert vaak nagelbijtende
situaties op (het is zuur als je zorgvul-
dig geplande uitbreiding geen vervolg kan
krijgen), maar aan de andere kant is het 
juist gunstig als een andere speler naast jou 
gaat uitbreiden, want dat levert jou “kracht” 
op…. en dat kun je gebruiken om extra
acties uitvoeren.

De kaart is zorgvuldig samengesteld. Een 
rivier verdeelt de kaart in vier continen-
ten. Aan het begin van het spel zullen de 
verschillende volken op verschillende con-
tinenten starten. Het eerste gebied mag je 
gratis transformeren naar je thuisgebied, 
maar daarna zul je door handig gebruik 
te maken van je grondstoffen en volkspe-
cifieke eigenschappen het gebied naar 
jouw hand moeten zetten. En als je je be-
denkt dat elk volk in het spel een ander 
thuisgebied heeft, kun je je voorstellen, 
dat dit een spannende strijd gaat worden.

Topspel met oneindig 
veel variatie

De herspeelbaarheid van het spel is groot 
door de grote variatie in volkeren, die
allemaal om een andere speelstijl
vragen. Daarnaast vraagt de per spel wis-
selende samenstelling van de tussentijdse
puntentellingen om een andere tactiek
tijdens het spelen.

Terra Mystica heeft in 2013 zowel de 
Nederlandse Spellenprijs als de Belgische
Gouden Ludo in de wacht gesleept en heeft 
daarnaast talloze prijzen gewonnen in het 
buitenland. Dit spel is dé smaakmaker voor 
liefhebbers van tactische spellen.

Terra Mystica: Vuur & IJs
Deze uitbreiding introduceert zes nieuwe volken in de wereld van Terra Mystica. Onder deze 
volken vind je twee volken die op ijs leven (gebieden zullen dus bevroren moeten worden), 
twee volken die op vulkanen leven (gebieden worden daartoe in vuur en vlam gezet) en twee 
volken zonder eigen thuisgebied (maar passen zich voortdurend aan aan hun omgeving).
Daarnaast bevat deze uitbreiding een nieuw speelbord met zes continenten, nieuwe eindtellingen 
en een variant die nog meer tactiek vraagt bij het selecteren van de volken en ten aanzien van de 
speelvolgorde in het spel. Vuur & IJs is een must-have uitbreiding voor elke Terra Mystica fan!
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Bezoek ons op

www.whitegoblingames.nl

voor nieuws, spelregelvarianten, filmpjes,
recensiequotes en nog veel meer!

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief op

 

www.whitegoblingames.nl/nieuwsbrief.

HAPPY FACES EVERYWHERE

Uw White Goblin Games specialist:

www.facebook.com/
whitegoblingames

www.twitter.com/
white_goblin

www.youtube.com/
whitegoblingames


