
In 2e Exloërmond zit een van de
grootste speluitgevers en -ontwik-
kelaars van Nederland: White Go-
blin Games. Tijdens de eerste coro-
nagolf konden Jonny de Vries en Jo-
han Kuipers nog wel aan de vraag
naar hun bordspellen voldoen. Maar
inmiddels is de vraag vele malen
groter dan het aanbod, zeggen de
oprichters van de speluitgeverij. De
Vries: „Dat heeft met de populariteit
van bordspellen te maken, maar bij-
voorbeeld ook dat een fabriek in
Duitsland door de lockdown proble-
men heeft met de toelevering van
dobbelstenen voor ons spel Qwixx.”
Het dobbelspel, dat lijkt op Yahtzee
waarbij je als speler niet op je beurt
hoeft te wachten, staat al jaren in de
spellen top-10 van bol.com en is een
van de grote successen van de
Drentse speluitgever.

Gelukkig zijn de risico’s van lock-
downs op de productie van hun spel-
len gespreid. De Vries en Kuipers
verkopen en produceren hun spel-
len over de hele wereld. „Bijvoor-
beeld ons eigen spel Claim, een
kaartspel voor twee personen waar-
in je slagen moet winnen. Dat zetten
we nu wereldwijd uit. Recentelijk
hebben we daarvoor contracten af-
gesloten in Argentinië, Uruguay en
Korea.” Zaken kunnen en willen uit-
stellen, daar zijn de twee ook bekend
mee. Want spellen ontwikkelen is
tijdrovend werk. Er zit zeker een jaar
tot anderhalf jaar tussen het mo-
ment waarop De Vries en Kuipers
zeggen: ‘we gaan dit doen’ en het
moment dat het spel daadwerkelijk
in de winkel ligt.

Dat ze de afgelopen jaren hun as-
sortiment spellen hebben uitge-
breid die je perfect met z’n tweeën
kunt spelen, blijkt nu bijzonder goed
uit te pakken. Veel mensen moeten
zich tijdens de lockdown binnen

hun huishouden weten te verma-
ken. De Vries: „Onze ambitie was dé
uitgever te worden van tweeper-
soons spellen. Voor Claim zijn we
daarom druk bezig om samen met
de auteur en ons eigen ontwikke-
lingsteam uitbreidingen te maken.”

De laatste twee jaar groeide hun
bedrijf van �vier naar �dertien mede-
werkers (en evenveel freelancers) en
voorlopig zit daar volgens Kuipers
geen rem op: „De markt voor bord-
spellen groeit en daar stegen we al
ver bovenuit. Dat komt denk ik
vooral omdat mensen bij ons terug-
komen �voor nieuwe spellen. We ge-
ven een magazine uit met al onze
spellen en proberen ook heel goed te
communiceren welke spellen eraan
zitten te komen. Toen we vorig jaar
de Nederlandse versie van het spel
Everdell op de markt brachten, was
dit binnen een week uitverkocht.”
Ze wachten nu op een tweede run als
ze over twee weken de nieuwe uit-

breiding uitbrengen.
De andere reden voor het succes is

dat De Vries en Kuipers zorgvuldig
hun spellen �kiezen. White Goblin
Games geeft er ieder jaar ongeveer
zestig uit, maar nog veel meer idee-
en vallen af. De Vries: „Je kunt hard
groeien door heel erg veel uit te
brengen, maar dan is de kans ook
groter dat er troep tussen zit.” Kui-
pers: „De basis is dat wij zelf blij zijn
met het spel en het een leuk spel vin-
den om te spelen.”

Zo werkt het al sinds de twee in
2010 als spelfanaten met hun bedrijf
begonnen. „Daarnaast proberen we
ervoor te zorgen dat we voor ieder
type speler een interessant en leuk
spel hebben.” Dat zie je volgens Kui-
pers aan het feit dat White Goblin
Games �in alle categorieën van de Ne-
derlandse spellenprijs 2020 (fami-
lie-, kenners-, en experts) op de no-
minatielijst staan.

De grootste klanten van White
Goblin Games zijn bordspellenwin-
kels. Die verkochten tijdens de eer-
ste golf ook veel meer, maar hun za-
ken zijn nu verplicht dicht. „Wij pro-
beren te helpen �waar we kunnen,
maar de meesten tonen ook onder-
nemerschap en zijn al sinds de zo-
mer bezig met oplossingen voor dit
soort situaties”, zegt De Vries. 

Drents bedrijf: Bordspellen zijn
door corona niet aan te slepen
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2E EXLOËRMOND �Bordspellen wor-
den populairder en corona gaf een
(flinke) extra zet. Voor velen is het
de manier geworden voor ontspan-
ning tijdens de lockdown. � 
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