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H
et leuke van dit spel is dat iedere speler actief meedoet, ook als je

niet aan de beurt bent. Zo blijft iedere speler alert met dit

verslavende spel.  Op je scoreblad staan vier rijen met getallen. 

Twee rijen lopen op van 2 tot 12 en twee rijen lopen af van 12 tot 2. 

Elke rij heeft een andere kleur. De speler die aan de beurt is gooit met 

de zes dobbelstenen. Er zijn twee witte dobbelstenen en vier gekleurde 

dobbelstenen. De gekleurde dobbelstenen corresponderen met de 

gekleurde rijen op je scoreblad. Na de worp mag iedere speler – dus ook 

als het niet jouw beurt is – de som van de witte dobbelstenen in een rij 

naar keuze afstrepen. De actieve speler mag daarnaast ook nog eens 

één witte dobbelsteen met één gekleurde dobbelsteen combineren en de 

som daarvan afstrepen in de rij van de gekozen gekleurde dobbelsteen.  

Maar, Je moet de getallen van links naar rechts afstrepen. Je mag 

getallen overslaan, maar die mag je later niet alsnog afstrepen. Dus bij 

elke worp maak je de afweging: sla ik getallen over of kies ik ervoor 

om geen getal af te strepen? Voor de actieve speler is deze afweging 

nog lastiger, want kiest diegene ervoor om geen getal af te strepen, dan 

moet hij een kruisje zetten bij ‘mislukte worp’ en krijgt hij 5 strafpunten. 

 

Zodra het spel is afgelopen, telt iedere speler het aantal kruisjes per rij bij 

elkaar op. Hoe meer getallen je in een rij hebt afgestreept, des te meer 

punten je krijgt! Degene met de meeste punten wint het spel. 

Naast de kleine versie van Qwixx is er ook een grote versie

verkrijgbaar: Qwixx Deluxe. Deze versie bevat afwisbare scorebordjes,

viltstiften en een zachte dobbelbodem voor oneindig veel speelplezier!

Qwixx kan in twee minuten worden uitgelegd en is spannend tot 

de laatste worp.

Pas op met Qwixx, want voor je het 
weet ben je aangestoken door het 
Qwixx-virus en blijf je dobbelen.

Een nieuwe variant van 

Qwixx, speciaal voor 

twee spelers! In dit spel zet je 

geen kruisjes op je scoreblad, 

maar plaats je schijfjes op 

een speelbord. Echter… dit 

speelbord moet je samen 

delen. De regels zijn bijna gelijk 

als in het dobbelspel, alleen kan je medespeler velden 

van jou blokkeren en daarmee flink dwarszitten. Gelukkig 

heb jij dan weer de mogelijkheid om je tegenspeler van 

de voorste positie af te slaan, tenzij hij daar een toren 

heeft gebouwd… Zo wordt het een echt duel tussen jou 

en je medespeler! Al speelt deze variant totaal anders, 

het echte Qwixx-gevoel blijft!

Speel Qwixx zoals 

je gewend  bent, 

maar deze keer 

krijg je  hulp van 

bijzondere karakters.  

Drie kruisjes zetten, 

twee keer  dobbelen 

of zelfs geen 

mislukte worpen meer... elk karakter  

heeft een speciale eigenschap.

Drie dobbelstenen, twee belangrijke 
spelregels en voor iedere speler een 

scoreblad. Dat zijn de ingrediënten voor 
oneindig veel spelplezier en ongekend 
veel mogelijkheden.

De regels van Qwinto zijn eenvoudig. 
In de drie rijen op je scoreblad moeten 
alle getallen van links naar rechts in 
oplopende volgorde worden ingevuld. 
Wat het extra lastig maakt, is dat in 
een kolom van boven naar beneden 
niet dezelfde getallen mogen komen te 

staan. In je beurt gooi je met 1, 2 of 3 
dobbelstenen. De ogen van je worp tel je 
bij elkaar op en dat getal noteer je in één 
van de rijen op je scoreblad. De kleuren 
van de dobbelstenen geven aan in 
welke rij je het resultaat van je worp mag 
noteren. Je mag ook het resultaat van de 
worp van je medespeler gebruiken. Op 
deze manier moet je ook tijdens de beurt 
van andere spelers opletten of jij ook niet 
een paar punten kunt scoren.

Iedere speler begint met een scoreblad 

en een pen of potlood. Op het scoreblad 

van iedere speler staan vijf horizontale 

rijen met in elke rij dezelfde getallen. 

De kleuren van deze getallen zijn echter 

anders. De rijen vul je met de getallen die 

worden gegooid. Is het resultaat van de 

dobbelsteen in dezelfde kleur gelijk aan 

of minder dan wat op jouw scoreblad 

staat, dan mag je het resultaat invullen. 

Is het resultaat precies gelijk dan scoor 

je een voltreffer en hoe meer voltreffers 

je per rij hebt, des te meer punten krijg je 

hiervoor krijgt.

De rijen moeten één voor één, van boven 

naar beneden worden gevuld. En dat 

mag iedere speler in zijn eigen tempo 

doen. Zodra de eerste speler alle vijf de 

rijen heeft gevuld eindigt het spel en wint 

de speler met de meeste punten.

2 - 6 15 min 8+

2 - 6 15 min 8+

Knister is een spannend spel 

met eenvoudige regels en geen 

wachttijden. Het spel bestaat uit 25 

rondes. In elke ronde gebruikt elke 

speler dezelfde getallen, maar bepaalt 

zelf waar deze op het blad worden 

ingevuld. Probeer op die manier 

combinaties te maken en scoor punten. 

Punten kunnen horizontaal, verticaal en 

diagonaal verdiend worden. Wanneer 

een rij volledig is ingevuld worden de 

punten gelijk genoteerd in het daarvoor 

bestemde witte vak. Scoor maximaal 

punten met vijf dezelfde getallen of vijf 

getallen op een rij. De mogelijkheden van 

het spel zijn enorm. Een spannend en 

competitief spel… vanaf de eerste worp.

1 - 12 15 min 8+

In Knaster probeer je slim getallen in de 

velden te schrijven om op die manier 

zoveel mogelijk punten te scoren. Schrijf 

de getallen zo op en maak een drieling, 

vierling, vijfling of creëer een full house 

of een straat. Maak deze combinaties 

om nog meer cirkels om getallen te 

zetten. Want een volle lijn met getallen 

en cirkels betekent extra bonuspunten!

1 - 12 15 min 8+

Een nieuw dobbelspel van de 

makers van Qwinto en Qwixx. Even 

spannend en eenvoudig. Ook in dit 

spel hoef je niet op je beurt te wachten. 

De getallen op je blad moeten steeds 

hoger worden en vervolgens weer 

lager. Juist in deze eenvoudige balans 

zit de uitdaging van Qwantum. Je 

moet niet te voorzichtig zijn en soms 

heb je wat geluk nodig. Maar als de 

dobbelstenen gunstig voor jou rollen, 

dan scoor je flink wat punten. Als 

alle vijf de rijen zijn gevuld eindigt het 

spel en wint de speler met de meeste 

punten.

2 - 4 15 min 8+

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 ben je in staat 

om beter vooruit te plannen om 

zo meerdere kruisjes in één keer 

te plaatsen. In dit kaartspel zit 

dan ook meer tactiek dan in het 

dobbelspel. Rijen kunnen per 

speler worden afgesloten en 

ook de eindscore wordt anders 

berekend. De joker zorgt voor nog 

meer variatie.  Maak je Qwixx-

verzameling compleet met dit 

verslavende kaartspel.

DE BESTE KEUZE VOOR QWIXX-LIEFHEBBERS!

2 - 5 15 min 8+

2 - 5 15 min 8+

2 15 min 8+

Qwixx Aanvulbloks
Qwixx Mixx
Qwixx Big Points
Qwixx Connected

QWIXX
SCORE BLOKS

2 - 5 15 min 8+
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Spion zoekt contact met geheim agent

V ijfentwintig kaarten (spionnen) 
liggen op tafel met op elke kaart een 
codenaam. Bij Codenames spelen 

twee teams tegen elkaar. Elk team heeft 
een hoofd van de geheime dienst en die 
weet welke woorden bij zijn team horen. 
Hij wil graag dat zijn teamgenoten contact 
maken met de juiste spionnen. Hij bekijkt 
de kaarten op tafel en geeft zijn team een 
aanwijzing door één woord en één getal     
te noemen dat betrekking heeft op één of 
meerdere woorden op tafel, bijvoorbeeld: 
‘oranje, drie’.
 
Welke drie woorden zou hij bedoelen? 
De geheime agenten gaan met elkaar in 
overleg. Doelt hij met deze aanwijzing 
op ‘Nederland’ of zat het hoofd van de 
geheime dienst aan ‘Soldaat van Oranje’ te 
denken? Bij voetbal wordt het oranjelegioen 

aangevoerd door een ‘leeuw’, zou het hoofd 
van de geheime dienst dat in gedachten 
hebben? Of zou hij bedoelen dat de vlammen 
van een ‘vuur’ oranje zijn? Het is lastig, 
want ze willen natuurlijk niet een woord van 
het andere team raden, of – in het ergste 
geval – de huurmoordenaar aanwijzen. Dat 
zou betekenen dat zij het spel onmiddellijk 
zouden 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. Ook zijn er veel 
kaartjes bij met woorden met een dubbele 
betekenis. Met vierhonderd verschillende 
codenamen zijn de mogelijkheden oneindig 
en zal geen enkel spel hetzelfde zijn! 

Hé, waar zijn de woorden gebleven? En wat

doen die plaatjes op tafel? Bij Codenames

Pictures zijn de woorden vervangen door plaatjes, 

maar de spelregels zijn hetzelfde als bij het

basisspel Codenames. Ook in dit spel ga je met 

je team op zoek naar alle spionnen van jouw 

team, maar deze keer zitten ze niet verstopt 

achter woorden, maar achter plaatjes. Dat

vraagt een compleet andere manier van denken

en van aanwijzingen zoeken. Voor een compleet

nieuwe uitdaging en nog meer spelplezier kun

je beide varianten met elkaar combineren. 

Codenames Duet

Een nieuwe missie in een grote stad. Deze 

variant van Codenames is speciaal voor 

twee spelers, maar kan ook prima gespeeld 

worden met meer spelers. Deze keer spelen 

de spelers niet tegen elkaar, maar met elkaar! 

Samen gaan ze op zoek naar negen spionnen. 

Iedere speler beschikt slechts over een deel van 

de informatie van de juiste locaties. Sterker nog, 

sommige locaties zijn volgens de informatie 

van de ene speler dodelijk voor de ander!  

De tijd dringt, want binnen een beperkt aantal 

beurten moeten alle spionnen gevonden zijn. 

Lukt dat, dan kan een nieuwe missie met 

andere voorwaarden worden gestart vanuit het 

missieblok. Het bekende Codenames-spel, 

maar een compleet nieuwe ervaring! 

Het spel bevat 400 nieuwe woorden, die ook 

met de andere varianten kunnen worden 

gecombineerd. 

Codenames Pictures

Pictomania is de nieuwe 
internationale spelsensatie van de 
bedenker van Codenames!

Op drie kaarten staan 21 woorden. Iedere 
speler krijgt in het geheim een code die 
bepaalt welk woord hij moet tekenen. De 
bedoeling is om jouw woord te tekenen en 
dat van de andere spelers te raden. Gaat 
dit te snel? Nou, in Pictomania gaat het 
ook om snelheid! Teken zo snel mogelijk 
jouw woord. Als je klaar bent met tekenen, 
mag je raden wat je medespelers aan het 
tekenen zijn. Als jij als eerste goed weet 
te raden wat de andere spelers tekenen, 
verdien jij de meeste punten.

Dit lijkt eenvoudig, maar toch zit er een 
addertje onder het gras. Snel tekenen 
is mooi, maar als de andere spelers niet 

raden welk woord jij 
moest tekenen, dan krijg 
jij daarvoor strafpunten! 
Daarnaast hebben de 7 
woorden op elke woord-
kaart iets met elkaar 
gemeen. Eén verkeerde 

lijn kan je medespelers zomaar op het 
verkeerde been zetten en dan mislukt je 
plan alsnog.

Pictomania bevat 99 dubbelzijdige 
woordkaarten (met in totaal dus bijna 
700 unieke woorden!), verdeeld over 4 
niveaus. Woorden als banaan, astronaut 
of theepot zijn door iedereen nog wel 
te tekenen. Maar hoe ga je woorden als 
woordenboek, eeuwigheid of jaloezie 

uitbeelden? Een woord als schilderij lijkt 
ook eenvoudig, maar hoe maak je dit nu 
echt duidelijk als op diezelfde kaart ook de 
woorden tekening en schets staan?

Maak je op voor een avond vol plezier, 
creativiteit en verrassende tekeningen!

3 - 6 30 min 5+

DE LEUKSTE PARTY-SPELLEN VOOR EEN AVOND VOL PLEZIER!

4 - 8 30 min 8+

2 - 8 15 min 10+

Jij weet het geheime woord dat je team 
moet raden. Je moet ze aanwijzingen 
geven, maar het andere team heeft een lijst 

met “valstrikwoorden” gemaakt, die jij niet mag 
zeggen. Je weet echter niet welke woorden op 
die lijst staan. O ja, en het woord moet binnen 
de tijd worden geraden.

In Trapwords speel je in een team van minimaal 
2 spelers. Je doorloopt verschillende kamers 
door met je team het woord te raden zonder 
de valstrikwoorden te gebruiken. Je weet als 
tipgever alleen niet welke valstrikwoorden 
het andere team heeft opgeschreven. Met de 
valstrikkaarten in 2 kamers wordt het je team nog 

wat moeilijker gemaakt. Het andere team mag 
meer valstrikwoorden opschrijven, de tipgever 
mag enkel zelfstandige naamworden gebruiken 
of enkel een toelichting geven totdat het team 
een eerste gok heeft. In de gangen bevindt zich 
ook een monster. Elk monster heeft additionele 
regels die gebruikt moeten worden, wanneer 
jullie met de monster in dezelfde kamer staan. 
Weten jullie het monster te verslaan en het spel 
te winnen?

Trapwords is een leuk partyspel waar elk 
spelletje uniek blijft. Welke valstrikwoorden 
mag je niet noemen en weten jullie als team de 
extra valsstrikken te omzeilen?
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2 - 5 40 min 8+

Gefeliciteerd, jij 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 
wordt een flinke klus, want je stad bestaat nu 
slechts uit een graanveld en een bakkerij.

Gelukkig zorgen de eerste gebouwen in je stad 
al snel voor inkomsten. Elke beurt worden de 
dobbelstenen gegooid en je krijgt geld als het 
getal op jouw gebouwen overeenkomt met het 
resultaat van de worp.

De ene keer alleen in jouw beurt, maar soms 
ook in de beurt van je tegenstanders en het 
kan zelfs gebeuren dat je medespeler geld 

aan jou moet betalen omdat die even aan 
het genieten is van een terrasje in jouw 
stad. De speler die als eerste zijn vierde 
bezienswaardigheid bouwt, wint het spel.

Door de korte beurten en het feit dat je ook 
moet opletten als het niet jouw beurt is – voor 
je het weet loop je geld mis – en de grote 
hoeveelheid verschillende gebouwen, zal dit 
spel niet snel gaan vervelen.

De regels zijn eenvoudig en snel uitgelegd. Je 
kunt direct aan de slag met het bouwen van 
jouw wereldstad.

Een nog grotere stad en nieuwe 
tactieken? De tweede uitbreiding 

van Machi Koro voegt de mogelijkheid 
toe om gebouwen (tijdelijk) te sluiten, 
zodat je tegenstanders ze even niet 
kunnen gebruiken. Een uitgelezen 
kans om je medespelers flink dwars 
te zitten.

Nog meer variatie en nog meer 
verschillende gebouwen? De 

eerste uitbreiding van Machi Koro 
maakt dit mogelijk. Om te winnen 
moet je nu 6 bezienswaardigheden 
bouwen en met de nieuwe gebouwen 
zul je tal van nieuwe manieren 
ontdekken om jouw stad te laten 
groeien.

2 - 4 30 min 8+

Machi Koro Nacht is een 
zelfstandige nieuwe versie van 

Machi Koro. Deze versie bevat alle 
kaarten uit het basisspel plus een 
selectie van de kaarten uit beide 
uitbreidingen. Naast een heleboel 
verschillende kaarten bevat deze 
versie ook standaard de variant met 
het wisselende aanbod, zodat geen 
spel hetzelfde zal zijn.

Burgemeester van je eigen stad

2 - 4 30 min 8+

2 - 5 40 min 8+

2 - 4 30 min 8+

1 - 4 30 min 8+

Bouw je eigen voetbalimperium! Machi 
Koro Voetbal is een zelfstandig spel in de 

Machi Koro familie. Deze versie bevat nieuwe 
kaarten met projecten die allemaal te maken 
hebben met de voetbalwereld. Een spel die 
alle voetballiefhebbers moeten hebben!

8 9



1 - 5 20 min 8+

Één team, één gedachte, één overwinning! 

In het midden liggen vier aflegstapels: 
op twee stapels worden kaarten in 
oplopende volgorde gespeeld en op de 

andere twee in aflopende volgorde. In je 
beurt speel je minimaal twee kaarten uit je 
hand op één of meer aflegstapels. Dit gaat 
door tot alle 98 kaarten zijn gespeeld.

Dit klinkt eenvoudig, maar omdat je de kaarten 

enkel in oplopende of aflopende volgorde 

mag spelen, kun je zomaar een kaart spelen, 

waardoor iemand anders een kaart niet meer 

kan spelen. Dat wil je natuurlijk voorkomen. 

Goed overleggen is dus noodzakelijk. Je 

mag bijna alles bespreken, maar je mag nooit 

zeggen welke kaarten je op handen hebt. En 

juist daarin zit de uitdaging.

Vaak is het verschil met de laatste kaart 

op een stapel te groot ten opzichte van de 

kaarten in je hand. Maak dan gebruik van de 

‘achteruit-truc’: speel een kaart die exact 10 

hoger of lager is dan de kaart op de stapel. 

Op die manier kun je een stapel “redden” en 

kunnen jullie weer verder!

The Game is elke keer anders en steeds weer 

spannend. Als je dan bij het einde van het 

spel nog slechts een paar kaarten in je hand 

hebt, was je wel heel dicht bij de overwinning 

en speel je snel nog een keer.

Speel jij het spel of speelt het spel met jou?

Het is stil aan tafel. Niemand spreekt. 
Iedereen is in opperste concentratie. Vol 
verwachting kijkt iedereen elkaar aan. Is dit 

het juiste moment? Kan ik nu mijn kaart spelen? 
Iedereen zit op het puntje van zijn stoel…

The Mind is een bijzondere spelervaring. De spelers 
moeten als groep alle kaarten uit hun hand spelen. 
De kaarten moeten in de juiste, oplopende volgorde 
worden gespeeld. Lastig is dat niemand mag praten 
of signalen aan elkaar mag geven. Speel je toch een 
kaart op het foute moment, dan kost jullie dat een 
leven. Zijn jullie levens op, dan is het spel voorbij.

Het eerste level is „gemakkelijk“ en iedereen heeft 
slechts 1 kaart op hand. Maar elk level krijgen de 
spelers ieder 1 kaart meer. Welk level weten jullie als 
groep te bereiken?

THE GAME EXTREME

Een uitdagende versie van The Game: 

tussen de kaarten zitten 28 pittige 

opdrachten en uitdagingen, die je moet 

voltooien om niet direct te verliezen of 

zonder handicap verder te spelen. Een 

versie voor mensen die houden van een 

extreme uitdaging!

THE GAME – HET DUEL

Een speciale versie voor twee spelers: 

speel tegen elkaar, maar tegelijkertijd 

ook tegen het spel. De regels zijn 

vergelijkbaar met The Game, maar deze 

keer moet je je tegenstander soms 

helpen om zelf verder te komen.

2 - 4 20 min 8+

Ontdek welke regels gelden. Maar vertel niets door!

Creëer en bewonder de prachtige bloesempracht van sierkers

3 -5 15 min 10+

2 - 4 20 min 8+

In dit spel, geïnspireerd door de mystieke 

Japanse steentuinen, moet je samenwerken 

om het effect van de kaarten in jullie 

voordeel te gebruiken. Daarbij mag je slechts 

beperkt communiceren met je medespelers 

en mag je het effect niet bekend maken. 

Door goed samenspel, tactiek, geheugen en 

oplettendheid kun je het spel winnen. Dankzij 

het innovatieve gebruik van kaarthoesjes is 

het spel elke keer anders en biedt het steeds 

weer een nieuwe uitdaging!

Het is voorjaar in Japan en de sierkers 

staat in bloei. Mensen trekken 

eropuit om deze bloesempracht 

te bewonderen. In Japan noemt men dit 

OHANAMI. In dit spel sta jij aan de basis 

van dit schouwspel. Leg tuinen aan en 

creëer een omgeving die deze prachtige 

roze bloesem verdient. Kies elke ronde 

nieuwe tuin inrichtingen zoals objecten 

en planten voor je tuinen. Enkel de juiste 

indeling zorgt voor een harmonisch geheel. 

OHANAMI kent eenvoudige regels, maar 

dwingt je tot lastige keuzes.

In The Mind Extreme loopt het spel 
dubbel, tegelijk én tegenovergesteld. 

De originele regels van The Mind blijven, 
maar in deze versie worden de spelers 
nog meer uitgedaagd om twee stapels 
in de juiste volgorde te leggen. Om 
het nog een stukje moeilijker te maken 
mogen jullie ook in deze variant niet met 
elkaar communiceren!
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In Egypte staan bouwwerken (pyramides, 
tempels en obelisken) die de tand des tijds 
ruimschoots hebben doorstaan. Eeuwen 

geleden werden onder leiding van deskundige 
bouwmeesters deze monumenten opgericht en 
vanwege het vakmanschap van verschillende 
ambachtslieden staan deze gebouwen nog 
steeds overeind en kunnen we er vandaag de 
dag nog steeds van genieten.

Verschillende bouwmeesters waren 
verantwoordelijk voor de bouw, maar Imhotep is 
wel de meest bekende bouwmeester van die tijd. 
Hij genoot veel aanzien aan het hof van farao. Het 

ontwerp van de eerste piramide in Saqqara, de 
trappiramide van Djoser, is o.a. van zijn hand. 

Kun jij je meten met zijn kennis en vaardigheden om 
monumenten te bouwen die eeuwen blijven staan? 
Je zult schepen nodig hebben om blokken steen te 
vervoeren naar verschillende bouwplaatsen. Maar 
je bent niet de enige die bepaalt waar de schepen 
met hun lading heen varen. Je tegenstanders 
hebben zo hun eigen plannen en proberen die 
van jou te dwarsbomen. Er zal een heftige strijd 
ontstaan over de meest waardevolle ladingen met 
steen. Met tactisch vernuft en een vleugje geluk 
kun jij deze strijd winnen.

Word jij de nieuwe architect van de farao? 

2 - 4 40 min 10+

2 - 4 50 min 10+

Verbind en verspreid het verhaal!

Het bouwen van monumenten gaat 
verder! Je hebt aangetoond waardig te 
zijn en mag daardoor leiding geven bij 

het uitvoeren van nieuwe bouwplannen. Kun 
je nogmaals aantonen dat jij hiervoor de juiste 
persoon bent? Op de markt kom je nieuwe 
handelswaren tegen die je bij jouw werk kunt 
gebruiken. En jouw werk is ook bij de Egyptische 
goden niet ongemerkt gebleven. Ze belonen je 
als je jouw bouwvoornemens behaalt. Lukt dit 
echter niet, dan zal hun wraak zoet zijn.

Imhotep: een nieuwe dynastie is een uitbreiding die 

enkel samen met het basisspel gespeeld kan worden

Iedere speler is directeur van een dierentuin. Natuurlijk wil 

iedereen zijn dierentuin zo succesvol mogelijk maken. Als het 

aantal dieren toeneemt, zul je het aantal verblijven moeten 

uitbreiden en zul je verkoopkramen moeten plaatsen om het 

aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Aan het einde van 

het spel wint de speler met de meeste punten. Wie is de beste 

dierentuindirecteur?

De inheemse bevolking van 
Nieuw-Zeeland, de Maori, heeft 
historisch een sterke band met het 

land. Ze zetten totems (pouwhenua) op 
die verhalen vertellen over dit verbond, 
de omgeving en hun voorouders. In Ka 
Pai vertegenwoordigt elke speler een Hui 
(sociale bijeenkomst van de Maori) en 
probeert deze totems via stammen (Iwi‘s) 
te verbinden om hun kennis zo ver mogelijk 
te verspreiden.

Gooi de dobbelstenen en teken de symbolen 
voor de verschillende Maori-stammen op je 
blad. Door deze symbolen slim te plaatsen, 
kun je totems met elkaar verbinden.

Maak groepen met drie symbolen om 
(bonus)punten te scoren. Ka Pai is een 
vlot spel en kent geen beurten. Iedereen 
moet de symbolen van de worp tekenen. 
Lukt het om je blad zo in te vullen dat je de 
meeste punten scoort?

De strijd tussen bouwmeesters gaat verder! 
In Imhotep Het Duel zijn de spelers het 
beroemde koningspaar Nefertitit en Achnaton. 

Ze zetten hun speelfiguren tactisch in om daarmee 
de meest waardevolle tegels op de zes schepen te 
bemachtigen. Stap voor stap bouwt iedere speler aan 
zijn vier monumenten om daarmee zoveel mogelijk 
overwinningspunten te verdienen en het duel in zijn 
voordeel te beslissen. 

2 30 min 10+

2 - 5 45 min 8+

2 - 4 15 min 8+
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Wie wordt de nieuwe koning?

2 - 4 30 min 8+

Je regeert over een klein 
gebied in een verlaten hoek 
van het koninkrijk. Het is tijd 

om dat te veranderen en jouw 
invloed uit te breiden. Je trekt 
door het land en probeert de 
verschillende facties te overtuigen 
om jouw zijde te kiezen. Werk 
samen met de dappere ridders, de 
vriendelijke gnomen, de machtige 
draken en de vele andere 
inwoners van het land. Als je dit 
spel om de macht slim speelt, 
zullen voldoende facties jou 
steunen en heers jij straks over 
het grootste gebied in het rijk!

In dit zelfstandige spel in de 
Claim-familie zijn alle facties uit 
het kaartspel present. Ook in 
dit spel heeft iedere factie een 
unieke eigenschap die je – als je 
het slim speelt – in jouw voordeel 
kunt gebruiken. Sommige acties 
leveren je direct punten op, 
andere acties veranderen het 
speelgebied of doorkruisen de 
plannen van je tegenstanders. 
In Claim Kingdoms leg je elke 
beurt een kaart aan in het 
speelgebied. Vervolgens leg je 
een fiche in jouw kleur op die 
kaart om aan te geven, dat jij die 

kaart controleert. Daarna mag je 
de speciale actie van die factie 
gebruiken. Aan het einde van 
het spel krijg je punten voor elke 
factie die jij controleert (waar 
je de meeste fiches op hebt 
liggen).

Probeer slim te spelen en zorg 
dat het grootste deel van het 
koninkrijk onder jouw controle 
komt.

De koning is dood! Wat is er 
gebeurd? Niemand weet het, maar 

hij werd vanochtend met zijn hoofd in 
een wijnvat gevonden. Is het moord 
of was hij misschien erg dorstig? 
Hoe dan ook, de koning heeft geen 
erfgenamen, dus de vijf facties in het 
rijk moeten besluiten wie de nieuwe 
koning zal worden: word jij het of jouw 
tegenstander? Heb jij dat wat nodig 
is om de facties van het rijk voor je te 
winnen?

Claim is een slagenspel voor twee spelers. 
In twee rondes proberen de spelers kaarten 
van de vijf facties te verzamelen. Degene 
die aan het einde van het spel de meeste 
kaarten van een factie heeft, wint de stem 
van die factie. De speler met de meeste 
stemmen wint het spel!

Bijzonder is dat in de eerste ronde het deck 
wordt gemaakt voor de tweede ronde. De 
kaarten die je in de tweede ronde wint, 
bepalen de uiteindelijke winnaar.

Dappere Ridders verslaan met een 

simpele beweging de Goblins, 

die in groten getale zijn gekomen om 

hun steun voor de nieuwe koning te 

betuigen. De Zombies zijn ook duidelijk 

van plan om bij de kroning aanwezig 

te zijn. Zelfs als ze zijn verslagen, 

komen ze terug en verschijnen bij 

de stemming. De Dwergen zijn klein 

maar dapper en kiezen altijd voor 

de underdog (zij moeten immers zelf 

ook vaak het onderspit delven). Ten 

slotte wachten de Dubbelgangers in 

de schaduw op het juiste moment om 

toe te slaan; zij vermommen zich als 

iemand van de andere facties, maar 

laten aan het einde duidelijk hun stem 

gelden.

OOk verkrijgbaar: een cOmpacte uitvOering 

van het spel in een handig meeneem-blikje.

JE KUNT

CLAIM & CLAIM 2

COMBINEREN EN 

HET SPEL MET

3 OF 4 SPELERS 

SPELEN!

P  as op! roept een Gnoom die te 

wachten staat bij het paleis. Hij kan 

nog net op tijd opzij springen, zodat 

hij niet geraakt wordt door de voet van 

een enorme Reus. De Zieners hadden 

dit schouwspel natuurlijk al lang zien 

aankomen, zij kunnen immers in de 

toekomst kijken en deze beïnvloeden. 

Niet zo snel van begrip zijn de Trollen, 

het duurt altijd even voordat zij in de 

gaten hebben wat er aan de hand 

is, waardoor er altijd minstens ééntje 

achterblijft. Geen geduld hebben de 

machtige Draken. Zij dwingen respect 

af. Je kunt hen beter voor laten gaan.

De hulptroepen komen er aan!

2 25 min 10+ 2 25 min 10+

Steeds meer facties bemoeien 

zich met de troonopvolging. 

Tovenaars, Druïden en zelfs 

Gedaanteverwisselaars mengen zich 

in de strijd. De facties kunnen vanaf 

nu ook gebruik maken van machtige 

oude artefacten.

Let op: Dit is een uitbreiding. Je hebt Claim 
of Claim 2 nodig om te kunnen spelen.

Bij afwezigheid van permanente 

legers van de koning, vertrouwt 

iedereen op huurlingen in de 

gevechten voor de troon. Maar zijn 

de helden nuttig voor je plannen? En 

hoe zit het met de intenties van de 

Cyclopen-, de elfen- en de Ork-facties 

Chaotische tijden liggen in het 

verschiet. 

Let op: Dit is een uitbreiding. Je hebt Claim 
of Claim 2 nodig om te kunnen spelen.

Het koninkrijk beleeft niet zijn beste 

periode. Er is nog steeds geen 

troonopvolger en overal wordt gestreden 

om de macht. Magische locaties spelen 

een belangrijke rol vanaf nu. Zorg dat je 

Basilisken en Eenhoorns voor je wint, 

maar pas op voor de Feniksen die voor 

iedereen zowel indrukwekkend als 

gevaarlijk zijn.

Let op: Dit is een uitbreiding. Je hebt Claim 
of Claim 2 nodig om te kunnen spelen.
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Een heerlijk dienblad vol met 
de lekkerste donuts komt achter de 

toonbank vandaan. Terwijl je de geur 
in je opneemt, moet je gaan kiezen. 

Wil jij een donut met een dubbele 
laag chocolade of liever een 

Boston cream? En welke donut willen je 
tegenstanders eigenlijk hebben?

De keuze voor de donut die je wilt hebben, 

levert je aan het einde van het spel punten 

op. Elke donut doet dit op zijn eigen manier. 

Zo leveren de donutgaten meer punten op 

als je er meer van hebt, gewone donuts 

leveren 1 punt op tenzij je de meeste hebt 

dan zijn ze 4 punten waard en de Boston 

cream levert alleen maar punten op als je 

er een even aantal van hebt. Maar let goed 

op welke donut je kiest, want als één van 

je tegenstanders dezelfde donut kiest, 

krijgen jullie beide niets!

Zoete broodjes over de toonbank

8+2 - 6 20 min

Ice ice baby!

10+2 - 5 20 min

I scream, you scream, everybody wants 
ice cream! Natuurlijk, iedereen is dol 
op ijsjes. Wie kan het lekkerste ijsje 

maken met de lekkerste toppings en de 
friste smaken?

Als iedereen bezig is om lekkere ijsjes 

te maken, dan moet je een truc uithalen 

om je tegenstanders te slim af te zijn. 

Elke ronde mag een speler de bolletjes, 

versieringen en lekkernijen verdelen 

over verschillende stapels. Iedere speler 

mag één stapel pakken, degene die de 

stapels heeft gemaakt pakt de laatste 

stapel. De truc zit hem in feit dat niet 

alle kaarten zichtbaar zijn. Durf jij die 

stapel met de grote bol chocoladeijs te

pakken met het risco dat je ook een broccoli 

pakt? Groente is dan wel gezond, maar je 

wilt ze niet op je ijsje hebben.

Probeer je tegenstanders in de kou te zetten 

en maak zelf het meest zonnige hoorntje om 

daarmee het spel winnen!

Geef de sushi door! Er gaan verschillende sushirecepten over
tafel, van de ene speler naar de andere. Elke beurt serveer je 
één gerecht. Probeer de beste combinatie van sushigerechten

te verzamelen, scoor hiermee de meeste punten en laat zien dat jij
een echte sushichef bent.
  
Jouw keuze van gerechten wordt aan het einde van de ronde vertaald in 

punten, die na drie ronden hopelijk naar de smakelijke overwinning leiden.  

De verschillende gerechten worden allen op een andere manier gescoord. 

Nigiri levert bijvoorbeeld extra punten op als je deze in wasabi doopt. 

Tempura en sashimi laten zich pas goed smaken als je meerdere porties hebt 

verzameld. Maki rolls zijn enkel punten waard als je hiervan de meeste hebt 

verzameld aan het einde van een ronde. Maar vergeet de pudding niet, want het 

toetje kan aan het eind van het spel extra punten opleveren, of punten kosten … 

Sushi Go is een vlot en interactief kaartspel dat velen zeker zal smaken, 

zelfs als je geen sushi lust!

All you can eat!

Kun je geen genoeg krijgen van Sushi Go en smaakt elk potje naar 
meer? Dan heb je geluk, want wij serveren een uitgebreide versie dit 
vlotte kaartspel: Sushi Go Party!

 
De spelregels van Sushi Go Party zijn gelijk aan Sushi Go, alleen het menu is flink 

wat uitgebreid. Naast de drie soorten nigiri, drie verschillende sushi rolls, acht 

voorgerechten en vijf lekkere desserts, vind je acht nieuwe specialiteiten. Aan 

het begin van het spel stellen de spelers een menu samen uit meer dan twintig 

soorten verrukkelijke gerechten. In elk spel wordt een andere combinatie van 

gerechten en specialiteiten gebruikt, waardoor de variatie enorm is en geen spel 

hetzelfde zal zijn. Daarnaast kunt je Sushi Go Party met maar liefst acht spelers 

spelen! Dus laat het sushifeest maar beginnen!

2 - 5 15 min 8+

2 - 8 20 min 8+

2 - 5 20 min 8+

Sushi Go en rollen maar! Op de lopende band komen allerlei sushi lekkernijen 

voorbij. Kies uit wat jij wilt hebben en geef de rest door. Scoor punten voor 

sets met tempura of sashimi. Pak een menu om je dobbelstenen opnieuw 

te gooien of gebruik eetstokjes om te ruilen met een tegenstander. Vergeet niet 

om een gaatje vrij te houden voor het toetje, want aan het einde wordt de pudding 

geserveerd. Kies slim en eet je vol met Sushi Roll!
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Hoe ziet jouw droomhuis er uit?

Heb jij altijd al gedroomd over het 
perfecte huis? Met een prachtige 
slaapkamer en inloopkast of die 

mooie wijnkelder? In Droomhuis krijg 
jij de kans om je eigen droomhuis te 
ontwerpen en in te richten. Jij bepaalt 
tot in de kleinste details hoe jouw huis 
eruit ziet, van de kelder tot aan het 
puntje van het dak. Maar let goed op de 
buren, anders hebben zij het mooiste 
huis uit de buurt!

Droomhuis is een familiespel waarin de 

spelers net een nieuwe woning hebben 

gekocht die verbouwd en ingericht moet

worden. De verschillende kamers, de stijl 

van het huis en de inrichting leveren aan 

het einde van het spel punten op. Aan de 

spelers om in twaalf rondes alle kamers 

in het huis zodanig in te richten en te 

verbouwen dat het aan het einde van het 

spel zoveel mogelijk punten oplevert.

Elke ronde moet iedere speler een kolom 

met kaarten kiezen die op een centraal 

huisbord liggen. In elke kolom ligt een 

kamerkaart en een verbouwingskaart of 

een kamerkaart en het startspelershuis.

Elke keer dat je Droomhuis speelt, krijg 

je weer de mogelijkheid om een prachtig 

huis in te richten, dat er elke keer anders 

uit komt te zien. Een spel waarin elke 

keuze belangrijk is. Deel jij je huis goed 

in? Weet jij de juiste inrichting bij elkaar te 

sparen? Of sta jij aan het einde jaloers te 

kijken naar het huis van je buren?

Terwijl de grote koninkrijken oorlog tegen elkaar voeren, besluit 

een groep kolonisten te vertrekken en op zoek te gaan naar 

een vreedzamere omgeving. Imperial Settlers: Roll & Write is 

een nieuw spel in de wereld van Imperial Settlers. Spelers verzamelen 

in dit spel grondstoffen door dobbelstenen te gooien, gebouwen te 

bouwen en hun velden te oogsten. Het spel bevat een competitieve 

variant en een solovariant waarbij elk spel een unieke combinatie van 

gebouwen wordt gebruikt. In deze versie is een

speciaal dorpenblad ontwikkeld die unieke

gebouwen van Nederland tonen.

1 - 4 30 min 10+

2 - 4 40 min 7+

1 - 4 45 min 10+

1 - 6 30 min 7+

Door de uitbreiding Zonnelaan 
156 kun je nog meer klussers in 
huis halen, gereedschap kopen 

en kun je nu zelfs je eigen droomhuis 
inrichten in je eentje of met vijf of zes 
spelers.

Kolonisten uit drie noordelijke rijken gaan op ontdekkingstocht en varen 

naar nieuwe gebieden in de hoop daar meer grondstoffen te vinden 

en hun rijk verder uit te kunnen breiden. Bouw nieuwe locaties, haal 

voordeel uit aanstaande gebeurtenissen en wees je tegenstanders te slim af.

Dit nieuwe spel in de Imperial Settlers familie neemt de spelers mee op zee! 

Empires of the North is een zelfstandig kaartspel. Het spel bevat 6 unieke 

clans bestaande uit Vikingen, Schotten en Inuits. Elke clan heeft zijn eigen 

speelstijl, wat ervoor zorgt dat elk spel uniek is.

1 - 4 60 min 10+
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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 edels-
teen op het centrale bord en mag er ook 
eentje uit de zak trekken. Als eerste je 
puzzel oplossen levert dus waardevolle 
edelstenen op, maar is dat voldoende om 
het spel te winnen?

Misschien herken je de puzzelstukjes 

uit het bekende computerspel. 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 opdrachtenkaart op 

te lossen. Leg de stukken neer op je 

bordje, zodat er geen lege velden over 

zijn en er geen stukken uitsteken. Aan 

het begin van elke ronde wordt met een 

dobbelsteen gegooid. Daarmee wordt 

bepaald welke puzzelstukken je mag 

gebruiken, want je weet van tevoren 

namelijk niet welke je moet gebruiken! 

Op deze manier zijn er 432 mogelijkheden 

om de puzzels op te lossen en daarmee 

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
Deze reisversie van Ubongo neem je gemakkelijk overal 

mee naartoe. Vanwege het compacte formaat van de 

opdrachtkaarten en de puzzelstukken kun je je favoriete 

spel nu overal spelen. Bijzonder aan deze versie is dat er 

bij de opdrachten niet is aangegeven welke puzzelstukken 

je moet gebruiken. Dat levert een compleet nieuwe 

uitdaging op. 

2 30 min 8+

Ubongo Het Duel
Het Duel is de ultieme versie voor twee spelers van 

Ubongo. Wie lukt het om als eerste vijf puzzels op 

te lossen? Het aantal puzzelstukken waar je uit kunt 

kiezen is meer dan twee keer zo groot. Per opdrachtkaart 

is het aantal mogelijke puzzels verhoogd tot twintig. 

Een speciale dobbelsteen bepaalt welke puzzel wordt 

gespeeld. Geen spel zal hierdoor hetzelfde zijn. 

Ubongo Extreem Fun&Go
Laat je niet misleiden door het kleine doosje waarin 

deze Ubongo-variant zit, want de uitdaging van de 

opdrachten is vele malen groter dan je gewend bent. 

Deze keer bestaan de opdrachtkaarten niet uit vierkante 

velden, maar uit zeshoeken. De puzzelstukken hebben 

dus ook nieuwe vormen. Dit vraagt om een compleet 

andere manier van denken. Een uitdagende variant, maar 

extreem leuk om te spelen.

Ubongo Kaartspel
In het Ubongo kaartspel probeert iedere speler zijn kaarten 

met daarop zes Ubongo-symbolen zo snel mogelijk aan 

te sluiten. Ondanks dat je voor jezelf aan het puzzelen 

bent kunnen anderen je hierbij flink dwarszitten. In deze 

versie vind je de herkenbare Ubongo-puzzelstukken als 

symbolen op de kaarten terug, maar het spelverloop is 

totaal verschillend. Deze nieuwe puzzelervaring levert 

plezier op voor jong en oud.

Een snel puzzelspel voor jong en oud

1 - 4 15 min 7+

2 - 4 30 min 8+

1 - 4 25 min 8+

1 - 4 25 min 4+

Ook voor de jongste spelers is 
er nu een variant van Ubongo. 
Op de bekende puzzelstukjes 

staan leuke tekeningen van dieren in 
vrolijke kleuren. De moeilijkheidsgraad 
van de puzzels is aangepast, zodat de 
spelertjes er prima mee uit te voeten 
kunnen. Zoals bij alle varianten kennen 
deze puzzels ook verschillende niveaus, 
zodat de kinderen gemakkelijk kunnen 
meegroeien met het spel. 
 

De puzzelstukjes zijn aan slechts één 

kant bedrukt. De stukjes kunnen dus niet 

“omgedraaid” worden zoals in het gewone 

spel. Dit maakt het voor de spelers een 

stuk overzichtelijker, maar zeker niet 

gemakkelijker!  

 

Deze variant is prima te combineren met 

het basisspel. Op die manier kan de hele

familie op zijn niveau meespelen en is het 

spel uitdagend én leuk voor iedereen.

2 - 4 20 min 8+

1 25 min 8+

Kun je geen genoeg krijgen van 

Ubongo? Dan is Ubongo Solo 

de ultieme uitdaging met de 

grootste keuze aan puzzelstukken en 

verschillende opgaven. Ga in je eentje de 

uitdaging aan en voltooi alle 546 levels. De 

moeilijkheidsgraad neemt met elke puzzel 

toe, maar je zult zien dat je steeds beter 

wordt in het puzzelen. 

Zo heb je Ubongo nog niet eerder gespeeld: 

speciale regels geven aan hoe de vakken 

gevuld moeten worden. Afwisseling en 

langdurig speelplezier gegarandeerd! 

Het perfecte spel voor iedere Ubongo-fan!
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Het is een drukte van belang op de bazaar. Handelaren 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 naar de juiste bestemming. Elke handelaar 

wil namelijk als eerste een bepaald aantal robijnen in zijn 

bezit krijgen. Zet je assistenten slim in en probeer de kostbare 

edelstenen sneller dan je tegenstanders te verzamelen. 

 

In het tactische spel Istanbul verzamel je met je handelaar en 

je assistenten goederen en probeer je deze op de markt te 

verkopen of te leveren aan de sultan. Op elk van de zestien 

verschillende locaties van de bazaar kunnen spelers andere 

acties uitvoeren om 

handelswaren en geld 

te krijgen of deze om 

te zetten in robijnen. 

Het zoeken naar de 

meest optimale route is hierbij essentieel. Door de dynamische 

opbouw van het speelveld is de bazaar elke keer anders en dat 

vraagt steeds om een andere strategie. Istanbul heeft daarnaast 

een aangename speelduur: beleef een groots avontuur

binnen een uur!

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 te 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 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

Uitbreiding: Brieven & Zegels

2 - 5 50 min 10+

De handelaren op de bazaar hebben een 
nieuwe bron van inkomsten gevonden: 
brieven bezorgen aan de winkeleigenaren 

van de bazaar. Op deze manier krijgen ze wat extra 
inkomsten, maar nog belangrijker: ze vangen zo 
nuttige informatie op die ze kunnen doorgeven 
aan het geheime genootschap in ruil voor robijnen.  
 
Je krijgt het dus wat drukker. Gelukkig krijg je 
hulp van je kameraad. Deze oude bekende struint 

graag de bazaar af om klusjes voor je te doen. Hij heeft geen assistenten 
of jouw hulp nodig, maar is wel een stukje trager. 
 
Brieven & Zegels is de tweede uitbreiding voor Istanbul. Ook deze 
uitbreiding voegt nieuwe elementen aan het spel toe, waarbij het nog 
leuker wordt om te spelen. De eerste uitbreiding is niet vereist, maar 
mocht je die ook hebben, dan kun je beide uitbreidingen met elkaar 
combineren en spelen op de Grote Bazaar op een speelveld met 25 
locaties.

Een spannende race door de steegjes van de bazaar

Bereid je voor op een handelsrace! Wees 
je concurrenten te slim af door als eerste 
de felbegeerde robijnen te verzamelen! 

Je assistenten helpen je met het verzamelen 
van geld en handelswaren. Investeer in betere 
eigenschappen of bespaar op de kosten voor het 
kopen van robijnen.

Het bekende bordspel is getransformeerd tot een 
vlot dobbelspel. De bekende elementen uit het 
basisspel zijn terug te vinden in de variant, maar 

de tactieken zijn totaal anders. Dobbelstenen bepalen welke goederen je 
krijgt, de acties die je met je geld en goederen kunt uitvoeren zijn anders 
en bazaarkaarten geven jou (maar ook je tegenstanders) extra voordelen.

Nog steeds wil je als eerste voldoende robijnen verzamelen, maar hoe 
langer je daarmee wacht, hoe meer geld of handelswaren je zult moeten 
betalen om deze te krijgen.

Istanbul – Het Dobbelspel is een zelfstandige variant 
van het bekende spel, waardoor het spelidee is 
omgezet naar een compleet nieuwe speelervaring!

Istanbul dobbelspel

Probeer als Argentijnse boer je geld te verdienen en een bestaan 

op te bouwen op de pampa’s met de dieren die je bezit. Koop of 

claim land en oogst je gewassen. Op de markt in het dichtstbijzijnde 

dorp verkoop je de dieren voor de juiste prijs. Met de opbrengst bouw 

je Hacienda’s en leg je waterpartijen aan. Door lange landschapketens 

te vormen en hier huizen op te bouwen, water aan te leggen en dieren 

te bezitten verdien je punten. Kun jij goed boeren en lukt het jou om je 

landgoed om te bouwen tot een succesvol bedrijf?

2 - 5 60 min 10+

2 - 4 30 min 8+
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Overleven op hoog niveau

2 - 5 120 min 12+

De inwoners van de Altiplano, de Zuid-

Amerikaanse hoogvlakte tussen de 

hooggebergtes van Bolivia en Peru, 

moeten creatief omgaan met de schaarse 

grondstoffen en landbouwmogelijkheden. 

Door te vissen op het Titicacameer, erts te 

delven, alpaca’s te fokken en goederen te 

verhandelen voorzien bewoners zich van 

een gestaag groeiende rijkdom. Nieuwe 

productieplaatsen worden gebouwd, 

opdrachten worden vervuld en goederen 

worden opgeslagen in pakhuizen voor zware 

tijden. Ook de aanleg van wegen is belangrijk, 

omdat die de ontwikkeling versnellen. De 

inwoner die het best van zijn mogelijkheden 

gebruik weet te maken zal aan het einde de 

rijkste oogst hebben.

Altiplano maakt net als het voor de Nederlandse 

spellenprijs genomineerde Orléans gebruik 

van het “bag building”-mechanisme. Je voert 

acties uit en krijgt daar fiches die je later kunt 

gebruiken om je acties mee uit te voeren. 

Nieuwe en gebruikte fiches gaan naar je kist 

en als je zak leeg is, dan kun opnieuw gebruik 

maken van deze fiches.

Altiplano biedt ontzettend veel mogelijkheden 

en vraagt om een goede planning. Een pittig 

stevig spel voor liefhebbers!

Een reiziger trekt door de Zuid-Amerikaanse 

hooglanden en deelt de nieuwe inzichten die 

hij tijdens zijn reizen heeft opgedaan met de lokale 

bevolking. Iedereen die hem ontmoet kan van 

deze kennis profiteren. Een handelspost maakt 

het mogelijk om zeldzame goederen te krijgen in 

ruil voor opalen. Ten slotte voegt een hele reeks 

gebeurtenissen nog meer variatie toe aan het 

leven tussen de bergketens in Bolivia en Peru.

Met deze uitbreiding voor “Altiplano“ wordt het 

plannen van verplaatsingen belangrijker en de 

toegang tot goederen interactiever. Vooral de 

voordelen die je via de reiziger kan krijgen, zorgen 

voor volledig nieuwe manieren om je rijkdom te 

vergroten. Maar onvoorziene gebeurtenissen 

vragen soms om spontane beslissingen die de 

planning beïnvloeden.

Het streven naar succes in dit onherbergzame 

gebied verandert in een compleet nieuwe 

uitdaging! Wie is hierop voorbereid?

I
n de omgeving van het Middeleeuwse 
Orléans stelt iedere speler zijn eigen 
gevolg samen, bestaande uit boeren, 

handelaren, ridders, monniken, en 
meer... Je hebt je volgelingen en hun 

kwaliteiten hard nodig om je macht uit 

te breiden, ofwel door te handelen, als 

werkman of in dienst van de wetenschap. 

Ridders zorgen ervoor dat je meer 

volgelingen kunt inzetten en ze zijn ook 

nodig om handelsreizen te begeleiden. In 

het dorp kun je werkmannen vinden die 

helpen bij de bouw van handelshuizen en 

gereedschap kunnen maken. Geleerden 

zijn belangrijk omdat zij wetenschappelijke 

vooruitgang boeken. Ten slotte kan het 

geen kwaad om actief te zijn in het klooster, 

want met de hulp van monniken ben je 

minder aan het lot overgeleverd. 

“Bag-building”

Het unieke en kenmerkende van het 

spel Orléans is de manier waarop je je 

mogelijke acties bepaalt. Voor elke actie 

heb je namelijk een bepaalde combinatie 

volgelingen nodig. Al je volgelingen zitten in 

je zak en aan het begin van elke ronde trek 

je er een aantal uit. Met deze volgelingen 

ga je je acties bepalen. Naast acties om 

je te ontwikkelen, punten te scoren, te 

bouwen of te reizen, kun je op deze manier 

ook nieuwe volgelingen krijgen. Ook deze 

nieuwe volgelingen komen in je zak. Zo 

verzamel je gericht je volgelingen, waarmee 

je later bepaalde acties kunt activeren. Je 

eerste strategische keuzes beginnen dus 

bij het bepalen van wie er in je zak komt.

Vele wegen naar de 
overwinning

Het spel wordt internationaal geroemd 

om zijn vele mogelijkheden om het 

spel te winnen. Kies je ervoor om veel 

handelshuizen te bouwen in steden, ga je 

juist veel goederen verzamelen, probeer je 

veel geld te verdienen, of ben je meer het 

type dat kennis gaat vergaren en investeert 

in de wetenschap? Zelfs een bijdrage 

leveren aan de opbouw van het land door 

juist daar je arbeiders in te zetten, kan 

leiden tot de overwinning! Je zult zien, elk 

spel ontdek je nieuwe mogelijkheden of ga 

je een nieuwe strategie verkennen. 

Strategie is alles en de mogelijkheden zijn 

eindeloos!

Strategie is alles

Orléans uitbreidingen

Ontdek nieuwe strategieën en nieuwe manieren om Orléans te spelen met de twee 
uitbreidingen voor dit fantastische spel.

Voorspoed & Belegering bevat verschillende scenario’s met elk andere doelen om het 
spel te winnen. Elk spel wordt daarmee een nieuwe uitdaging. Probeer bijvoorbeeld 
gezamenlijk de stad te redden van een invasie of daag jezelf uit met pittige scenario’s 
voor het solospel.

Handel & Intrige staat bol van meer interactie tussen spelers door o.a. een 
nieuw dubbelzijdig “goede daden”-bord en meer mogelijkheden in de vorm van 
handelsopdrachten en nieuwe gebeurtenissen.

Verkrijgbaar in de webshop op www.whitegoblingames.nl

2 - 4 90 min 12+

Orléans Mini-uitbreidingen
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Een groots vikingavontuur van Uwe Rosenberg

2 - 5 120 min 12+

2 - 5 120 min 12+

I
n Terra Mystica leven veertien 

verschillende volken vredig naast 

elkaar. Elk volk beschikt over unieke 

eigenschappen en gebruikt deze op 

verschillende wijze om zijn aanwezigheid 

in het land te vergroten. Om te kunnen 

ontwikkelen en nieuwe gebouwen op 

te kunnen richten moet het landschap 

geschikt gemaakt worden. Elk volk 

put zijn kracht namelijk uit hun eigen 

specifieke thuislandschap.

Terra Mystica is een grandioos 
ontwikkelingsspel. 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, maar 
kan ook gunstig uitpakken. 

De herspeelbaarheid van het spel is 
groot door de grote variatie in volken, die 
allemaal om een andere speelstijl vragen. 
Daarnaast vraagt de per spel wisselende 
samenstelling van de tussentijdse 
puntentellingen om een andere tactiek.

Deze uitbreiding introduceert zes nieuwe volken 

in de wereld van Terra Mystica. 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!

O
p het moment dat de wereld 
te klein wordt, zoek je nieuwe 
mogelijkheden voor expansie. 

Als er geen plaats meer is op je eigen 
planeet, dan vind je die uitbreiding 
in… de ruimte! Gaia Project is een 
zelfstandig vervolg op Terra Mystica. 
Kenmerkende elementen uit dat spel 
vind je in deze nieuwe titel aangevuld 
met enorm veel nieuwe mogelijkheden.

In Gaia Project leidt iedere speler één 

van de 14 volken, die allen streven 

naar een vreedzame uitbreiding in het 

sterrenstelsel van Terra Mystica. Elk 

volk heeft eigen ecologische behoeften 

als het gaat om het overleven op een 

planeet. Dit heeft er uiteindelijk toe 

geleid dat ze meesters zijn geworden in 

terravorming waardoor ze verschillende 

typen planeten leefbaar kunnen maken 

voor zichzelf.

In dit spel ga je planeten koloniseren,

koloniën opwaarderen door betere

gebouwen te bouwen en 

bondgenootschappen tussen planeten 

sluiten. Voortdurend sta je voor de keuze 

of je andere volken gaat opzoeken om te 

overheersen of er handel mee te drijven, of 

juist te kiezen voor afzondering waardoor 

je meer mogelijkheden hebt tot uitbreiding. 

Bovendien kun je onderzoek doen, nieuwe 

technologieën ontdekken

en je vaardigheden

verbeteren.

De speelstijl van de 14 volken en de 

de wijze waarop zij uitbreiden zijn zeer 

verschillend ten opzichte van elkaar. 

Het speelbord is daarnaast variabel. 

Geen spel zal hetzelfde zijn! Daarnaast 

bevat Gaia Project een indrukwekkende 

solovariant waarin je tegen een 

geavanceerde artificial intelligence 

speelt, die op verschillende niveaus de 

strijd met je aan kan gaan.

Leid jij jouw volk naar de overwinning?

    prOmO‘s

Deze uitbreiding bevat twee nieuwe ontdekkingsborden
voor Odin.

Vikingen staan bekend als woeste 
mannen, die vaak op plundertocht 
gingen. Minder bekend is dat zij ook 

één van de eerste ontdekkingsreizigers 
waren en veel nieuwe landen als eerste 
ontdekten. Thuis was er ook voldoende 

werk om het dagelijkse leven op gang te houden en 
te zorgen voor familie. In Odin krijg je de kans het 
leven van een viking na te spelen. 

In Odin beschikt iedere speler over een eigen 
dorpsbord. Hier bevinden zich de stallen voor zijn 
runderen en schapen, het Thingplein waar zijn vikingen 
zich verzamelen en de aanlegplaatsen voor zijn 
schepen. Op dit bord probeert iedere speler goederen 
die hij tijdens het spel krijgt handig te plaatsen, zodat 
velden worden afgedekt en daarmee zijn inkomsten 
elke ronde stijgen. Goederen kunnen op verschillende 

manieren worden verkregen. Je krijgt ze via 
verschillende ambachtskaarten, door nieuwe eilanden 
te ontdekken of door acties uit voeren. In het midden 
van de tafel ligt het actiebord waarop de verschillende 
acties zijn afgebeeld. Voor het uitvoeren van een actie 
heb je vikingen nodig. Acties gebruik je om te handelen, 
goederen te produceren, eilanden te ontdekken, 
nieuwe schepen te kopen, ambachtskaarten te spelen 
of te gaan jagen. Immers de maag van een viking moet 
op het einde van de dag ook worden gevuld.

Houd je van spellen waarbij je het gevoel hebt een 
groots avontuur te beleven? Houd je van spellen met 
veel mogelijkheden en waar veel in gebeurt? Dan raden 
we zeker aan Odin te spelen!

Maak een overweldigende indruk op de eerste wereldtentoonstelling

Deze promo bevat extra speciale tegels die ingezet kunnen 
worden in het spel. De regels van de speciale tegels blijven van 
kracht, maar zullen voor meer variatie van het spel zorgen. 1 - 4 100 min 12+

1 - 4 120 min 12+

London 1851. In dit speciaal voor dit evenement 
gebouwde gebouw, Crystal Palace, wordt de allereerste 
wereldtentoonstelling gehouden. Verschillende landen 

sturen hun voornaamste wetenschappers en uitvinders om 
hun kennis en de nieuwste technologieën tentoon te stellen. 
De pers werkt overuren om verslag te doen van alles dat te 
zien is en elk land probeert de aandacht van de bezoekers en 
investeerders te vestigen op zijn paviljoen.

In Crystal Palace leid jij de delegatie van een land op de 
wereldtentoonstelling. Je toont spectaculaire uitvindingen, 
zoekt steun bij de meest geniale en invloedrijke personen 
en bezoekt de verschillende locaties in de stad met als doel 
te zorgen dat jouw land de meeste aandacht krijgt. Dit zou 
eenvoudig zijn als je regering je van onbeperkte middelen 
voorziet. Helaas moet je constant kiezen tussen kleine 
investeringen en ongunstige leningen. Maar als je de juiste 
keuzes maakt voor de grote tentoonstelling in Crystal Palace, 
zal jouw land met lof overladen worden.

Crystal Palace is een diceplacement spel. Dit is een unieke 
twist op het bekende worker placement mechanisme. Aan het 
begin van elke ronde bepaal je de waarde van je beschikbare 
dobbelstenen. Een hogere waarde geeft je toegang tot de 
beste acties en voorrang bij het afhandelen van acties bij 
locaties, maar daar moet wel flink voor betaald worden. Het is 
dus zaak om steeds goed te plannen, prioriteiten te stellen en 
je tegenstanders goed in de gaten houden.

Elke keer als je Crystal Palace speelt zul je een nieuwe 
strategie moeten bedenken, omdat het aanbod en de nieuwe 
mogelijkheden die uitvindingen en personages je bieden steeds 
anders zal zijn.

Over de eerste wereldtentoonstelling werd nog lang gesproken. 
Ook het spel Crystal Palace zal een blijvende overdonderende 
indruk achter laten. Een spel voor liefhebbers van stevige kost!

Deze uitbreiding biedt mogelijkheden om de 

handel van de volken uit te breiden. Schepen varen 

over de rivieren en leveren goederen aan andere 

volkeren. Deze uitbreiding bevat een dubbelzijdig 

speelbord met twee nieuwe soorten kaarten, extra 

bonuskaarten, scoretegels en stadtegels voor nog 

meer variatie. Terra Mystica basisspel is nodig om 

dit spel te kunnen spelen.
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2 - 4 45min 8+

Wie houdt er nu niet van 
chocolade? Iedereen toch? En 
daar maak jij als stamhoofd in 

het oerwoud dan ook dankbaar gebruik 
van. Als stamhoofd is het jouw taak 
om jouw stam welvaart te brengen 
door de cacaovrucht te kweken en 
te verhandelen. In dit spel voor 2-4 
spelers ontdek je als stamhoofd steeds 
meer van het oerwoud om je heen en 
zet je jouw werkers dusdanig in dat je 
optimaal gebruik van ze kunt maken bij 
het binnenhalen en verhandelen van de 
cacao.

Elke beurt legt een speler een 
oerwoudtegel of een stamledentegel 

aangrenzend bij andere tegels neer.
De hoofdregel daarbij is zeer eenvoudig: 
tegels mogen nooit aan dezelfde soort 
tegel grenzen. Hierdoor ontstaat tijdens 
het spelen een dambord-achtig geheel 
waarbij oerwoudtegels en stamledentegels 
om en om komen te liggen.

Stamledentegels laten je kiezen waar 
je jouw stamleden voor wilt gebruiken, 
oerwoudtegels tonen wat je allemaal kunt 
ontdekken in het oerwoud. Elke keer dat 
je een oerwoudtegel neerlegt, controleer 
je direct of jouw stamleden (of die van je 
tegenstanders!) de bij de oerwoudtegel 
behorende actie mogen uitvoeren. En met 
alleen cacaovruchten ben je er nog niet! 

Want ook het investeren in een goede 
watervoorziening kan lucratief zijn. En als 
je het even niet meer weet, kun je je altijd 
nog wenden tot de goden. Maar let op:
de wil van de goden is erg grillig.

Wordt de laatste tegel van het spel 
neergelegd? Dan is het spel over en telt 
iedereen zijn punten op. Degene met de 
meeste punten heeft zijn stam de meeste 
welvaart gebracht en is de winnaar van het 
spel!

Nog meer chocolade! Heerlijk toch? Met Cacao Chocolatl, een 
uitbreiding op het basisspel Cacao, kun je elke combinatie 

van de vier verschillende modules 
die je in de doos aantreft samen 
met het basisspel spelen.

Of je nu meer keuze wilt hebben bij 
het ontdekken van het oerwoud, 
meer tijd wilt investeren in het 
bewateren van het gebied, zelf 
chocoladerepen wilt maken of 
jouw stamleden wilt voorzien van 
nieuwe hutten, alles is mogelijk. En 
deze uitbreiding is ook te spelen in 
combinatie met Cacao Diamante!

Met de nieuwste uitbreiding Cacao Diamante zijn er nog meer 
mogelijkheden. Speel de vier verschillende modules in 

combinatie met het basisspel. Of 
je nu nieuwe werkers wilt kunnen 
inzetten, in het oerwoud de boom 
des levens of edelsteenmijnen wilt 
tegenkomen of dat je de keizer om 
een gunst wil kunnen vragen, alles 
is mogelijk.

Deze uitbreiding is ook te spelen in 
combinatie met Cacao Chocolatl!

Feest in de paleisvijver

2 - 4 30 min 8+

Na een maand hard werken op het land is de 
oogst binnen. De inwoners van Lanzhou 
verzamelen zich in de tuin van het paleis en 

maken zich op voor een groots feest. Uit alle streken 
van het land komen kunstenaars die hun verschillend 
gekleurde lampionnen in diverse vormen op het water 
laten drijven. Het uitzicht is prachtig.

Vanuit zijn paleis kijkt de keizer op de vijver neer en 

geniet van het prachtige uitzicht. Zoals elk jaar zal hij de 

kunstenaars rijkelijk belonen voor hun creaties. Welke 

kunstenaar verdient hiermee het meeste aanzien van de 

keizer?

Sluit een tegel en verzamel 

kaarten

Op elke tegel staan verschillende combinaties met 

lampionnen en kleuren. Iedere speler heeft een aantal 

tegels op hand. In je beurt leg je een tegel aan de vijver in 

het midden van de tafel. Daarbij is het opletten geblazen, 

want hoe je de tegel legt bepaalt niet alleen welke kaart jij 

krijgt, maar ook welke kaarten je tegenstanders krijgen! De 

kleur op de zijde die aan jouw kant ligt, bepaalt de kleur 

die jij krijgt. Datzelfde geldt voor andere spelers. Lukt het je 

echter om zijdes met dezelfde kleur naast elkaar te leggen, 

dan verdien je daar extra kaarten mee.

Voltooi opdrachten voor punten

Houd je tegenstanders goed in de gaten, want de kaarten 

die jij en je tegenstanders verzamelen zijn belangrijk 

voor het voltooien van de opdrachten. Verzamel sets 

met vier dezelfde, zeven verschillende of kleine sets van 

twee dezelfde kaarten om een opdracht te voltooien. Het 

voltooien van opdrachten levert vanzelfsprekend punten 

op. Je moet echter wel snel zijn, want het aantal punten 

dat je voor een opdracht krijgt, wordt steeds minder! Let 

dus goed op de plannen van je tegenstanders en probeer 

ze steeds een stap voor te zijn.

Lampionnen van Lanzhou is een vlot spel, dat ook snel is 

uit te leggen. Een ideaal spel voor jong en oud.
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2 - 5 45 min 10+

2 - 4 30 min 10+

H
eb je wel eens een spel mét elkaar 

gespeeld, in plaats van tégen elkaar? 

Nee? Maak dan kennis met de leukste 

coöperatieve bordspellen ter wereld: Het 

Verboden Eiland, De Vergeten Stad en Het 

Verlaten Station. In deze spellen speel je 

namelijk niet tegen elkaar, maar tegen het spel! 

Je moet dan ook goed met elkaar overleggen 

om deze spellen samen te kunnen winnen.

In al deze drie spellen heeft iedere speler een 

eigen rol met een unieke eigenschap. Door 

slim samen te werken en gebruik te maken van 

elkaars bijzondere eigenschap maken jullie de 

meeste kans om het spel te verslaan.

Elk spel heeft een uniek mechanisme, 

een variabele opzet en verschillende 

moeilijkheidsgraden. Op deze manier blijven de 

spellen leuk om keer op keer te spelen!

2 - 5 45 min 10+

I
n Het Verboden Eiland draait het om vier schatten

die hier verstopt liggen. De spelers zijn op

schattenjacht en willen deze graag zo snel mogelijk

vinden. Het is een race tegen de klok, want aan het einde

van elke beurt, overstroomt een deel van het eiland. Je

bewegingsruimte wordt dus steeds kleiner gedurende het spel!

Heb je de schatten eenmaal gevonden? Dan moeten alle

spelers terug naar de helikopterlandplaats om gezamenlijk te

vertrekken 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!

Na het avontuur op het verboden eiland 

crasht de helikopter met de avonturiers 

in een droge hete woestijn. Men gaat op 

zoek naar de legendarische vliegmachine 

die ergens in de Vergeten Stad begraven 

ligt onder meters zand. Door de wind 

verplaatsen de onderdelen steeds en enkel 

door te graven op de juiste coördinaten

kunnen zij worden gevonden.

De storm trekt aan en legt een steeds 

dikkere zandlaag over de stad. Ondertussen 

probeer je toegang te houden tot de 

waterputten, de tunnels en natuurlijk de 

onderdelen van de vliegmachine. Ook gaat 

de zon steeds harder schijnen, de hitte is 

bijna ondraaglijk.

Wanneer het team er in slaagt alle

onderdelen te verzamelen en op de

landingsplaats de vliegmachine te 

herstellen, kunnen zij de overwinning 

tegemoet vliegen! Wanneer een speler 

geen water meer heeft, de storm te

sterk is of er geen zandtegels meer zijn,

blijft het team voor altijd achter in

de Vergeten Stad...

De vliegmachine landt op een geheim 

platform dat 7000 meter in de lucht 

zweeft. In de mist doemt een raket op. Lukt 

het jullie om de raket te lanceren en daarmee 

jullie avontuur te vervolgen?

Elke beurt ontdekken jullie een stukje van het 

platform en proberen jullie alle onderdelen 

van het elektrische circuit te vinden. Als je 

alle benodigde onderdelen gevonden hebt, 

is het zaak om deze met elkaar te verbinden, 

zodat de raket geactiveerd kan worden.

Op sommige momenten slaat de 

bliksem in en krijgt iedereen in de buurt van 

een elektrisch onderdeel een stroomstoot; 

teveel stroomstoten kost je je leven! Ook de 

wind waait hier flink, dus je moet oppassen 

dat je niet van het platform wordt geblazen.

Lukt het jullie om je opdracht te vervullen en 

dit ruimtestation veilig te verlaten?

Speel niet tegen, maar met elkaar in deze drie unieke avonturen!

2 - 4 30 min 8+

S
amen met je mede-avonturiers sta 

je voor het kasteel van Professor 

Evil. Deze schurk heeft met zijn 

tijdmachine een aantal zeer kostbare 

schatten gestolen zoals de Mona Lisa en 

de Steen van Rosetta. Aan jullie om deze 

schatten uit zijn handen te redden voordat 

hij ze heeft opgeborgen in zijn kluis. Maar 

pas op, het kasteel zit vol gevaren en 

vallen en alleen als je dit onschadelijk weet 

te maken, kun je de schatten veilig naar 

buiten krijgen.

Door het kasteel heen liggen vier schatten 

verborgen. Aan de spelers om die schatten 

op tijd te redden. Het is een race tegen de 

klok, want naarmate de tijd verstrijkt zal de 

professor steeds meer schatten opbergen 

in zijn kluis. Als jullie vier schatten weten te 

redden voordat hij vier schatten in zijn kluis 

heeft weten te krijgen, dan winnen jullie het 

spel.

Iedere speler neemt in dit spel de rol van 

een avonturier op zich. Probeer de schatten 

te redden door van iedere speler de unieke 

vaardigheid in te zetten. 

Elke beurt kun je jezelf door het kasteel 

verplaatsen, waarbij je de deuren in 

het kasteel kunt openen en sluiten en 

schakelaars aan en uit kunt zetten. Staan 

alle schakelaars die bij een schat horen uit, 

dan kun je die schat redden. Is een schat 

gered, dan komt er een nieuwe schat in 

het spel en worden de schakelaars weer 

aangezet.

Aan het einde van de ronde gooi je de 

dobbelstenen voor Professor Evil. Deze 

geven aan welke route hij door het kasteel 

loopt en hoeveel tijd er tijdens jouw beurt is 

verstreken. Komt de Professor tijdens zijn 

wandeling deuren of schakelaars tegen, 

dan doet hij deze weer dicht en zet ze weer 

aan. Komt hij een schat tegen, dan brengt 

hij deze direct naar zijn kluis.

Door de grilligheid van deze duivelse 

professor is elk spel dat je speelt volledig 

anders en zul je niet meer van het puntje 

van je stoel af kunnen komen!
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Stem jij de goden gunstig?

D
e inwoners van Bali 
beschouwen hun eiland als 
een wereld van goden en 

demonen. In elk huis is daarom 
een offerplaats te vinden en in elk 
dorp staan meerdere tempels. 
Een groot deel van de oogst 
wordt geofferd om de goden en 
de geesten van hun voorouders 
gunstig te stemmen.

Tijdens het spel zetten de spelers 

landbouwers aan het werk en 

laten hen verschillende gewassen 

(rijst, pepers, bananen en pinda’s) 

oogsten. Op het moment dat iemand een altaar bouwt, wordt het spel 

kort onderbroken voor een offerfase. Iedereen moet dan een offerkaart op 

het altaar leggen. De kaarten op het altaar hebben een bijzondere functie: 

aan het einde van het spel bepalen deze kaarten hoeveel punten de 

offerkaarten in het bezit van de spelers waard zijn. Je bent dus voortdurend 

aan het zoeken naar een balans tussen welke kaart je gaat offeren en welke 

kaarten je wilt houden.

 

Het spel beschikt over een bijzonder spelmechanisme. Aan het einde 

van je beurt pak je een kaart uit één van de rijen in de voorraad. Echter, 

de overgebleven zichtbare kaart in de rij wordt gewaardeerd.Alle spelers 

krijgen dan offerkaarten, punten of stenen op basis van die kaart. Dan sta 

je voor lastige keuzes: kies je een kaart waar je in een latere ronde iets 

aan hebt of kies je een kaart waardoor je juist een waardering forceert. 

Goed opletten dus! Naast 

het basisspel bevat de 

doos twee modules die je 

naar keuze kunt toevoegen 

aan het spel. Als je speelt 

met “het orakel” krijg je te maken met extra voor- en tegenspoed en krijgt 

het spel verrassende wendingen. Met “de demon” kun je rijen voor andere 

spelers blokkeren. Gelukkig kunnen priesters deze plaaggeest wegjagen.

Bali is een tactisch kaartspel met veel pit en verrassende mogelijkheden.

Er wordt een speciale tempel 

gebouwd voor de god Shiva. 

Spelers helpen mee aan de 

bouw van deze tempel en maken 

kans op de gunst van Shiva, die een 

voordeel geeft bij de waarderingen in 

het spel.

Deze uitbreiding voegt twee nieuwe 

elementen toe aan het basisspel Bali. 

Door tempelkaarten  te spelen, kun 

je een toren aan de tempel van Shiva bouwen. Dit kost twee 

offerkaarten. Eén van de kaarten gaat terug naar de voorraad en 

de andere gaat naar de offerplaats. Degene die op deze manier 

de grootste bijdrage levert aan de tempel krijgt bij de waardering 

een offerkaart naar keuze. Daarnaast worden spelers die een 

kaart met een demon-symbool spelen direct beschermd door 

Shiva. Zij ontvangen tevens de gunst van deze god en hebben 

een voordeel bij een gelijke stand bij waardering. Zorg er dus voor 

dat je bij waarderingen over de gunst van Shiva beschikt!

Bouw nieuwe hutten voor de 

boeren in het nabijgelegen 

dorp. Door mee te helpen 

kun je de zegen van de Ganesha 

(priester) krijgen wat aan het einde 

van het spel bijdraagt aan de 

overwinning van het spel.

Bali: Village of Tani voegt twee 

nieuwe spelelementen toe aan 

het basisspel. In het nabijgelegen 

dorp kunnen hutten gebouwd 

worden om een bonus van het specifieke gebied 

te verkrijgen. Er zullen offerkaarten nodig zijn om de 

Balinese hutten te bouwen. Verdien plukkers of krijg de zegen 

van de Ganesha. Zorg dat je de juiste hutten bouwt en verdien 

hiermee een bonus.

2 - 4 30 min 8+

2 - 4 45 min 10+

Ga terug naar de tijd van de Maya’s en help 

hen hun beschaving op te bouwen. Op 

het schiereiland Yucatán ontstaan rond 

de tempels nieuwe steden. Grote steden geven 

je macht en jij kunt die macht verkrijgen door de 

inwoners te voorzien van voedsel.

Leg in het land, met behulp van tegels, plantages 

aan en plant maïs, squash, aardappelen en pepers. 

Zorg ervoor dat jij de meeste plantages en zo de 

meeste gewassen verbouwd naast de steden. 

Steden kunnen uitgebouwd worden, maar wanneer 

dit niet meer mogelijk is worden door de spelers 

punten gescoord. Punten worden bepaald aan de 

hand van het aantal gewassen die jij direct naast de 

stad hebt aangelegd. De speler die aan het einde 

van het spel de meeste punten heeft, wint het spel.

Maya is een vlot en tactisch tegellegspel waarin je 

steeds voor lastige keuzes staat en je tegenstanders 

goed in de gaten moet houden!
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Een politiezaak voor twee spelers

Inspecteur Hoogstraten is een serie spellen over verschillende misdrijven. 
Een spannend kaartspel waar door gebruik van hulpmiddelen de zaak 
opgelost moet worden. De serie Inspecteur Hoogstraten heeft één spel 

voor 2 spelers en 2 coöperatieve spellen voor meerdere spelers. Ga jij in de 
schoenen staan van de inspecteur en los jij de zaken op?

2 - 6 90 min 10+ 2 40 min 12+

Inspecteur Hoogstraten krijgt een 
telefoontje: bij een inval is een 

sleutelpersoon uit een crimineel netwerk 
gevangen genomen. Deze crimineel 
heeft informatie over een misdrijf dat 
binnenkort zal plaatsvinden. Ondervraag 
de crimineel met je scherpe vragen, let 
op de details en probeer het misdrijf te 
voorkomen. Twee spelers onderzoeken 
gelijktijdig een verschillend misdrijf. Wie 
weet als eerste alle details van zijn zaak 
te noemen?

Dit verhaal laat je niet meer los

2 - 4 30 min 10+

Maandenlang is er onderzoek 
gedaan naar een internationaal 

gezochte crimineel. In het onderzoek is 
duidelijk geworden dat de crimineel zich 
verschuild in een villa en het is aan jullie 
de taak om deze op te pakken. Alleen 
wordt de villa bewaakt door dertien 
bewakers. Weten jij en je team alle 
dertien bewakers uit te schakelen en de 
topcrimineel op te pakken?

2 - 4 30 min 10+

De jaarlijkse diamantbeurs heeft zijn 
deuren geopend en vele bezoekers 

vergapen zich aan de prachtige 
objecten. Alle diamanten zijn beveiligd 
om diefstal te voorkomen. In de 
middag gaat het alarm af en één van 
de voorwerpen blijkt te zijn gestolen. 
Van iedereen die aanwezig is, is één de 
dief. Ga op zoek naar aanwijzingen en 
probeer de dief van de diamant te vinden!

De dochter van Sam ligt in coma om 
onverklaarbare redenen. Volgens de 
doktoren zou alles met het meisje in orde 

moeten zijn: ze is gezond en zou helemaal niet in 
coma horen te liggen. Sam besluit op zoek te gaan 
naar oplossingen om zijn dochter te laten ontwaken 
uit de coma. Hij komt in aanraking met het boek 
“Ritueel van Ontwaking” dat antwoord kan geven 
op al zijn vragen. Er leunt een zware taak op Sam 
zijn schouders. Hij moet zich goed voorbereiden 
op de reis die voor hem ligt en op zoek gaan naar 
de oorzaak van zijn dochters coma.

Escape Tales: het Ritueel biedt een escape room 
ervaring in de vorm van een verhalend kaartspel. 
In dit spel word je niet gehinderd door tijdsdruk, 
focus je je voornamelijk op het oplossen van 
puzzels en bepalen jouw keuzes het verhaal. 
Het spel kent meerdere eindes en dus zullen 
bepaalde keuzes van belang zijn om het verhaal 
tot een goed einde te brengen!

1 - 4 360 min 12+



36 37

1 - 4 60 min 8+

1 - 4 60 min 10+

1 - 4 60 min 10+

Ontwerp de mooiste tuinen

Een wandeling door het bos

Lente in de bergen

Het is vandaag heerlijk weer om in de tuin te 
werken. Zakken met potgrond hebben het 
bloembed gevuld met vruchtbare aarde 

en bloemen in verschillende kleuren staan te 
wachten om een plaatsje te krijgen in je tuin.

Elke beurt geeft de tuinman aan uit welke 
bloemtegels je kunt kiezen. Leg deze zo 
efficiënt mogelijk op je puzzelbordje. Probeer 
zoveel mogelijk velden te bedekken, maar houd 
bloempotten en stolpen zichtbaar – die leveren 
immers punten op. Als je op deze manier je 
tuintje volledig weet te vullen met bloemen en 
andere tuinversieringen, wordt dit gewaardeerd.
Soms laat ook een poes zich zien na de
waardering van je tuintje. Dat komt
goed uit, want die kun je mooi een
plekje geven tussen de bloemen in je
volgende tuintje, waardoor het
gemakkelijker wordt om ook dat
te voltooien.

Vul je bosgrond met gekleurde bladeren. 
Probeer daarbij je bladertegels zo neer 
te leggen, dat door de gaten in de tegels 

de schatten van het bos (zoals paddelstoelen, 
bessen, veren en noten) te zien zijn. Bij het volledig 
bedekken van een deel van je bosgrond mag je 
die schatten namelijk pakken.

Terwijl je bosgrond wordt bedekt met bladertegels 
komen de schuwe bewoners uit het bos 
tevoorschijn. Ook zij gaan op zoek naar de 
schatten van het bos en nestelen zich in de gaten 
in die jij hebt achtergelaten in het bladertapijt. 
Door slim plekjes te creëren voor deze dieren, kun 
je nogmaals deze schatten bemachtigen en je 
mogelijkheden uitbreiden.

Maak slim gebruik van de mogelijkheden die de 
schatten je bieden, want enkel de spelers die 
aan het einde van het spel hun bosgrond volledig 
hebben weten te bedekken maken een kans om 
het spel te winnen.

De eerste tere bloempjes kondigen het einde 
van een strenge winter aan. De zon schijnt 
met de dag langer en verdrijft beetje bij 

beetje de sneeuw. Weelderige weiden bloeien en 
nieuwsgierige marmotten ontwaken langzaam uit 
hun winterslaap. Eindelijk begint de lente in de 
bergen. Het perfecte moment voor een wandeling.

Volg de wegwijzer en bekijk de weidetegels 
waaruit je deze ronde kunt kiezen. Leg je 
weidetegels van onder naar boven op je bord, 
zodat de sneeuw langzaam verdwijnt en een 
groene weide verschijnt. Pas op dat je niet
per ongeluk marmotburchten vernield.
Houd rekening met deze obstakels,
want dat wordt later zeker beloond. Als de
wegwijzer voor een lege lijn op het bord staat, 
dan worden de rijen op de spelersborden 
geteld. De speler met de meeste rijen wint de 
ronde en krijgt een wandelspeldje. Verzamel er 
twee en win het spel!

Eilanden, Schatten & Palmbomen

Welk puzzelstuk past beter?

2 - 4 20 min 8+

1 - 6 15 min 8+

Afgelegen eilanden, goudschatten, 

palmbomen… wie heeft daar nog 

nooit van gedroomd? Het spel 

bevat eenvoudige regels, heeft een vlot 

spelverloop, geluk, planning en spanning. 

Voltooi de schatkaarten en ga op zoek 

naar de goudschatten. Weet jij de meeste 

punten te behalen met de voltooide 

schatten, dan win je het spel! 

Welk van de puzzelstukken past beter? In elke ronde teken je één 

van de twee puzzels op je raster en probeer je het raster zoveel 

mogelijk te vullen. Aan het einde van het spel wint de speler die het 

minste aantal lege velden op zijn raster heeft.

Mocht jij geen mogelijkheid hebben om één van de twee puzzelstukken in 

jouw raster te passen, dan heb je geluk en mag jij om een second chan-

ce vragen. Pak een kaart die alleen jij mag gebruiken om op jouw veld in 

te vullen. Je second chance kan je redden om niet vroegtijdig het spel te 

moeten verlaten.
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R
overs van de Noordzee speelt zich af in 

het tijdperk van de Vikingen. De spelers 

zijn krijgers die indruk proberen te 

maken op de hoofdman door argeloze        

nederzettingen te overvallen. Er is roem te 

behalen in de strijd, zelfs al val je in de handen 

van de Walkuren! Stel een bemanning samen, 

sla voorraden in en reis naar het noorden om 

nederzettingen te plunderen. Maak daarbij goud, 

ijzer en vee buit. Verzamel je krijgers: het is tijd om 

te gaan plunderen!

Het doel van Rovers van de Noordzee is om 

indruk te maken op de hoofdman door de 

meeste overwinningspunten te hebben aan het 

einde van het spel. Overwinningspunten worden 

voornamelijk behaald door nederzettingen te 

plunderen, plunderbuit te nemen en offers te 

maken. Hoe spelers hun bemanning gebruiken, 

is van vitaal belang voor hun succes. Het spel 

eindigt wanneer er nog maar 1 fort overvallen kan 

worden, alle Walkuren zijn verwijderd of wanneer 

alle offers zijn gebracht.

Rekruteer arbeiders, verzamel goederen en bouw nederzettingen!

H
alverwege de 19e eeuw is de eerste 
permanente nederzetting in de 

Amerikaanse staat Montana een feit. Dit is het 
startpunt voor verdere ontwikkeling van de regio. 
Op zoek naar werk en aangetrokken door de goede 
vooruitzichten trekken vele gelukszoekers naar dit 
gebied om hier een nieuwe toekomst op te bouwen. 
Het aantal nederzettingen groeit in een rap tempo. Er 
is dus veel werk aan de winkel!

Aangekomen met je huifkar probeer je allereerst nieuwe 
arbeiders te rekruteren. Zij kunnen direct aan het werk 
op het land of in de bergen. Op deze manier beschik 
je al snel over voldoende bouwmaterialen en andere 
goederen. Door in te spelen op de vraag in de regio 
kunnen onder jouw toeziend oog nieuwe nederzettingen 
worden gebouwd.

Montana is een “worker placement”-spel. Dit houdt 
in dat je je arbeiders gebruikt om acties uit te voeren. 
Deze acties zijn te vinden op het centrale arbeidersbord. 
Je kunt hier o.a. nieuwe goederen krijgen, extra geld 
ontvangen of je aannemer laten onderhandelen om 
goederen te verdelen.

Elke beurt kies je uit één van de drie beschikbare acties: 
draai de spinner om nieuwe arbeiders te rekruteren, zet 
je arbeiders in om nieuwe materialen te krijgen of lever 
goederen in de regio om nederzettingen te bouwen. 
De beurten zijn kort en volgen elkaar in een rap tempo 
op. Je moet dus goed opletten, want anders lukt het 
een andere speler eerder om al zijn nederzettingen te 

bouwen en daarmee het spel te winnen.

Montana Goldrush is de eerste
uitbreiding voor Montana en bevat 
vier modules die je in een willekeurige 
combinatie kunt toevoegen aan het 
basisspel. Ontdek nieuwe gebieden (waar 
nieuwe regels gelden), bouw speciale 
nederzettingen (die jou een voordeel 
opleveren of je tegenstanders een nadeel), 
bouw nederzettingen naast bergen (en ga 
op zoek naar goud) of breng nog meer 
planning in het spel door gebeurtenissen 
toe te voegen.

2 - 4 60 min 12+

2 - 4 45 min 10+

Longhorns grazen op de weide, maar 
als er een nederzetting wordt gebouwd, 
moeten zij plaats maken en verhuizen. 
Soms gaat dat vanzelf, maar als je ze 
opjaagt kan dit leiden tot flinke problemen 
waar iedereen last van gaat hebben.

Gelukkig komen er regelmatig karavanen met 
nieuwe voorraden. Door slim te ruilen, kun je 
gemakkelijk aan andere goederen komen. In 
de nederzettingen worden ranches gebouwd. 
Daar moet flink in worden geïnvesteerd, 
maar het levert dan ook een behoorlijk 
permanent voordeel voor je op. Ranches 
zorgen daarnaast voor aanzien en dat heb 
je wel nodig om het spel te kunnen winnen.
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Zoek de ideale weg!

G
enius Fun & Go is een vlotte variant op het bekende 

bordspel. 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.

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

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

de wereldberoemde spelontwerper 
Reiner Knizia. Dit spel 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. 
 
Het spelbord bestaat uit een grote zeshoek 

met daarin allemaal kleine zeshoekjes. 

Iedere speler krijgt een eigen scorekaart 

en daarbij van elk van de zes kleuren een 

scoreblokje. Ook pakt iedere speler uit de 

buidel 6 tegels en zet die voor zich neer. 

Een tegel bestaat uit 2 zeshoekjes aan 

I
n 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 

scoreblad aan. 

Een geniaal legspel voor hele familie

elkaar en elk zeshoekje heeft één van de 

zes kleuren. De speler die aan de beurt is 

legt één van zijn tegels op het speelbord. 

Probeer je tegel zo neer te leggen, dat je 

zelf zoveel mogelijk punten scoort, of dat 

je medespelers zo min mogelijk punten 

krijgen.

Hoe scoor je? Kies één van de twee 

symbolen op je gespeelde tegel. Vanaf dit 

symbool zou je 5 lijnen kunnen trekken. 

Langs elke lijn tel je nu het aantal identieke 

symbolen op het bord en op andere tegels, 

totdat je een leeg veld of een veld met een 

ander symbool tegenkomt. De symbolen 

op de zojuist gespeelde tegel tellen niet 

mee. De optelsom van je score uit de 5 

lijnen geeft je totale score van dit symbool. 

Zet je scoreblokje van de betreffende 

kleur zoveel velden vooruit als de score 

bedraagt. Bepaal dan op dezelfde manier 

de score van het andere symbool op je 

gespeelde tegel.

Het spel is afgelopen als het speelbord is 

vol gelegd met tegels. Het is wel belangrijk 

dat je punten scoort in alle zes de kleuren, 

want aan het einde van het spel meldt 

iedere speler het puntenaantal van de 

slechts scorende kleur. De speler die dan 

de hoogste eindscore heeft, heeft het 
spel gewonnen.

Vanwege de korte speelduur, de vlotte 
beurten en de eenvoudige spelregels is 
het geschikt voor de hele familie. 

1 - 4 30 min 8+

E
en oude wijsheid zegt dat 
ieder mens zijn levenswandel 
in het negatieve begint en 

zich langzaam een weg baant naar 
het positieve dat uiteindelijk zal 
overheersen.

Kies het pad naar het
einddoel

De spelers verplaatsen hun speelstukken 

over gekleurde levenspaden door 

getallenkaarten van die kleur te spelen. 

Hoe verder je komt op een pad, hoe meer 

punten je uiteindelijk verdient.

Elke keer moet je beslissen of je een rij met 

kaarten uitbreidt, een nieuwe rij begint, 

of een kaart aflegt. Echter kaarten die jij 

aflegt, kunnen je medespelers misschien 

wel gebruiken. Zodra voldoende 

speelfiguren het einddoel hebben bereikt, 

is het spel direct afgelopen.

Schat je kansen in, 
neem de juiste
beslissing

Daarom moeten de spelers steeds goed 

afwegen of het (nog) zinvol is om een 

extra speelstuk in te zetten, want als je 

daarmee niet ver genoeg komt, verlies je 

punten!

De regels zijn eenvoudig waardoor je snel 

kunt beginnen. De keuzes zijn lastig, dus 

het blijft spannend tot het einde.

Nieuwe wegen met 
nieuwe doelen

Op de achterkant van het speelbord 

vind je de uitbreiding ‘Nieuwe Wegen’. 

Deze uitbreiding geeft meer keuzes voor 

de weg die je gaat bewandelen. Een 

compleet nieuwe uitdaging.

H
et basisprincipe van Keltis blijft 

in deze variant overeind, maar de 

spelervaring is heel anders. In plaats 

van kaarten, kiezen spelers tegels uit het 

midden en maken op die manier paden in 

verschillende kleuren. Lange paden leveren 

veel punten op, terwijl (te) korte paden – net 

als in het basisspel – strafpunten opleveren.

Vergeet onderweg niet om wensstenen te 

verzamelen, want die leveren aan het eind 

van het spel een mooie bonus op. 

2 - 4 15 min 7+

2 - 4 30 min 10+
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Maak de lekkerste sapjes

Na het grote succes van Fabelfruit kon een 
uitbreiding natuurlijk niet uitblijven. Deze 

uitbreiding bevat een nieuw soort fruit (limoen) 
en 20 nieuwe locaties met nieuwe acties. Vervolg 
het avontuur, ontdek de nieuwe locaties en maak 
kennis met nieuwe bewoners in het bos.

Geen regels lezen, direct beginnen met spelen

2 - 5 60 min 8+

2 - 5 25 min 8+

Een coöperatief puzzelspel met een verhaal 
met een verrassende afloop. Ontmoet 

gedurende het verhaal verschillende karakters 
en maak gebruik van hun hulp. Op jullie 
vlucht voor Het Monster kun je namelijk alle 
hulp gebruiken. Lukt het jullie om het spel 
uiteindelijk “uit te spelen” in deze bijzondere 
“escape room”-ervaring?

Op de vlucht!

1 - 4 75 min 12+

Ben jij bang voor spoken of jaag jij de 
andere spelers de stuipen op het lijf? 

Spookuur is een vlot spel, waarbij je steeds 
probeert de andere spelers in de val te lokken 
en het onmogelijk te maken een kaart te 
spelen. Degene die als eerste de spanning 
niet meer aan kan en geen kaart meer kan 
spelen, verliest. Gelukkig volgt daarna snel 
een revanche!

Spookuur

2 - 5 15 min 8+

Droom jij ook van een mooi kasteel voor 
jezelf? Bescherm je kasteel of val het 

kasteel van een ander aan. Een vlot spel 
waarbij bluf, gokken en tactiek centraal staan. 
Laat je verrassen door de mogelijkheden en 
verras je tegenstanders op hun beurt weer 
door de overwinning te grijpen.

Ten Aanval!

2 - 4 15 min 10+

De drie rollen draaien en de spanning 
neemt toe… Wordt dit een nieuwe 
hoogste score? Het gaat deze keer 

niet om geld, maar om meer punten te 
scoren dan je tegenstanders. Niet alleen 
de hoogste waardes zijn belangrijk, 
maar probeer ook de bonuspunten van 
jouw kaarten slim te benutten om dit 
spel te winnen.

Jackpot
2 - 4 30 min 10+

Fast Forward speel je zonder spelregels. 
Een stapel kaarten wordt op tafel 
gelegd en jullie kunnen gelijk beginnen 

met spelen. Werk de stapel van boven naar 
beneden af en op verschillende plekken kom 
je regelkaarten tegen die sturing geven aan 
het spel. Na het spelen van Fast Forward 
worden verschillende kaarten verwijderd, 
zodat elk volgend spelletje anders is!

J
ullie zijn luiaards – knuffelbaar, 

traag en (vooral) lui… Je hangt 

lekker in de boom. Je wilt lekkere 

blaadjes van andere bomen verzamelen, 

maar zelf rondlopen is veel te 

vermoeiend. En dan krijg je een idee: je 

laat je door andere dieren dragen omdat 

zij zo sterk zijn en ze graag dragen. 

Wie van jullie luiaards zal als eerste 

het park doorkruist hebben en de race 

winnen? Je bent ambitieus, maar o zo 

verschrikkelijk lui!

Luiaard is een racespel, dat feitelijk een 

“pick up & deliver”-spel is, waarbij je 

zelf de vracht bent die verplaatst moet 

worden. Je wordt de hele weg gedragen, 

je verzet zelf geen enkele stap! Elke 

race biedt je nieuwe uitdagingen om 

sneller dan de andere luiaards bij de 

verschillende bomen te komen.

Je leeft in een bos waarin heerlijk fruit in de helderste 
kleuren en met de zoetste smaken te vinden is. Met 
de hulp van de inwoners van dit bos, probeer jij als 

eerste voldoende fabelsappen te maken. De spelregels 
van Fabelfruit zijn eenvoudig, maar uniek. Je werkt met 
verschillende locaties, die door de spelers opgekocht 
kunnen worden als fabelsap. De verloren locatie wordt 
vervangen door een nieuwe locatie. Elke locatiekaart 
biedt unieke mogelijkheden in het spel.

Fabelfruit is een bijzondere ervaring en een 
uniek spelconcept. Het spel verandert elke keer dat
je het speelt!

Luiaard de volgende 

vakantie is de eerste 

uitbreiding van het 

spel Luiaard.
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Revolverhelden gezocht!

Het is het midden van de dag. De zon staat hoog 
aan de hemel. Achter een heuvel zie je nog 
net een indiaan wegduiken, waarna een pijl in 

jouw richting wordt geschoten. In de verte zie je een 
scherpschutter wegrijden op zijn paard. Waarschijnlijk 
vlucht hij voor degene die vanuit het nabij gelegen 
saloon net kogels op hem afvuurde. Ondertussen zoek 
jij dekking achter een bierton, want een stofwolk nadert. 
Dit betekent vast weinig goeds.

In BANG! speelt iedereen een geheime rol (sheriff, hulpsheriff, 
bandiet of verrader) en een uniek karakter met een speciale 
eigenschap. Weet jij jouw opdracht te vervullen?

BANG! het dobbelspel speelt zich af 

in dezelfde wereld als het kaartspel. 

In plaats van het spelen van kaarten 

maak je combinaties met dobbelstenen. Op 

deze manier krijg je extra levens en kun je je 

tegenstanders aanvallen. Maar pas goed 

op, dynamiet kan ineens ontploffen en dan 

breng je jezelf extra schade toe. Naast de 

spelers is er een vierde neutrale partij: de 

indianen. Speel het spel slim en probeer de 

aanval van de indianen te ontwijken.

Dobbelen in het Wilde Westen

Elke ronde wordt een 

kaartje open gedraaid met 

daarop vier of vijf kleuren. 

Iedere speler gaat vervolgens 

proberen of hij een lijn kan 

maken op zijn bordje door 

velden met dezelfde kleuren. 

Iedereen tekent deze lijn op 

zijn bordje. Maar let op: elke 

beurt moet je verder gaan 

waar je bent gebleven. De lijn 

wordt dus steeds langer.

Op deze manier probeer je 

zoveel mogelijk puntenvelden 

met je weg te bereiken, want 

voor puntenvelden krijg je veel 

pluspunten. Ook probeer je om 

zoveel mogelijk andere velden 

te bereiken, want voor elk niet 

bereikt veld, zowel gewone 

velden als puntenvelden, krijg 

je aan het einde van het spel 

een minpunt.

Zorg er daarom voor dat je 

een uitweg hebt mocht het 

geluk je in de steek laten. 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+

In Dobbelland krijgt iedere speler 

een uniek speelbord waarop 

allemaal zeshoekige velden van 

verschillende kleuren aan elkaar 

hangen. Alle velden van dezelfde 

kleur die naast elkaar liggen, 

vormen een gebied. Ook zijn er 

een aantal velden met een kruisje 

in de schatvelden. De eerste 

speler die de negen schatvelden 

heeft afgekruist of alle gebieden 

van dezelfde kleur heeft afgekruist 

wint het spel Dobbelland.

Nadat je de zes gekleurde 

dobbelstenen gegooid hebt, kies

je een kleur. Je kan meteen 

het aantal velden in die kleur 

afkruisen, of je mag met de 

andere dobbelstenen opnieuw 

gooien in de hoop nogmaals je 

gewenste kleur te gooien. Zolang 

je die kleur blijft gooien, mag 

je blijven proberen om met de 

andere dobbelstenen te gooien, 

maar als je enkel kleuren gooit 

die je niet nodig hebt, is je beurt 

voorbij en moet je de velden in 

één gebied met de gekozen kleur 

op jouw speelbord aankruisen.

2 - 4 20 min 8+

The Valley Of Shadows, Wild West Show en High Noon/ 
A FistFul of Cards zijn drie afzonderlijke uitbreidingen 
in één spel die in elke combinatie met het basisspel 

gespeeld kunnen worden. Nog meer spannende duels, 
rokende geweren en nieuwe karakters om het Wilde Wisten 
onveilig te maken.

In de oude saloon heb je te 
maken met verschillende 
bezoekers: bandieten, lafaards, 

een opdringerig spook en het 
opperhoofd van de indianen. Durf jij 
deze bezoekers te zeggen waar het 
op staat. Bang! Het dobbelspel Old 
Saloon heeft 5 extra modules die in 
combinatie met het dobbel basisspel 
gespeeld worden. Alle modules 
kunnen afzonderlijk of gezamenlijk 
gespeeld worden, wat voor extra 
variatie van het spel zorgt.

Nieuwe helden komen uit het 
Wilde Westen om zaken 
recht te zetten. Vol woede 

en zonder genade vechten zij in 
een duel. Het kerkhof op de hoek 
ligt echter vol met lijken die op elk 
moment wraak kunnen nemen. 
Bang! Het dobbelspel Undead 
or Alive heeft 5 nieuwe modules 
die in combinatie met het dobbel 
basisspel gespeeld worden. Alle 
modules kunnen afzonderlijk of 
gezamenlijk gespeeld worden, wat 
voor extra variatie van het spel zorgt.

4 - 7 30 min 8+

3 - 8 15 min 8+

Een competitief spel voor de hele familie! 

Creëer een netwerk door de routes 

van de gegooide dobbelstenen te 

tekenen. Netwerken worden gecreëerd door 

de uitgangen op je spelbord met elkaar te 

verbinden. Verbind jij de uitgangen op de juiste 

manier, dan scoor je hier punten mee. De speler 

met de meeste punten wint het spel

Zowel RailRoad Ink Diepblauw en RailRoad Ink 

Vuurrood hebben een unieke uitbreidingsset 

die het de spelers nog uitdagender maken. 

Speel het spel met rivieren en meren of speel 

het spel met de uitbreiding vulkanen en 

meteoren. Vergroot het speelplezier nog meer 

en speel RailRoad Ink met 12 spelers door de 

twee versies met elkaar te combineren.

1 - 6 30 min 8+
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Er is een aanslag gepleegd 
op het parlement. 

Scotland Yard heeft Sherlock 
Holmes gevraagd om deze 
zaak op te lossen. Hij gaat 
direct op pad in de straten 
en steegjes van Londen en 
probeert informatie in te 
winnen die hem kan helpen 
bij het oplossen van deze 
zaak. Ondertussen is zijn 
aartsvijand James Moriarty 
bezig hetzelfde te doen.

Hij is niet van plan om de 
aanwijzingen te gebruiken om 
de zaak op te lossen. Nee, 
zijn doel is zoveel mogelijk 
informatie te verduisteren 
voor zijn tegenstander, zodat 
deze de zaak niet met succes 
kan afsluiten.

Holmes is een worker-
placement-spel voor twee 
spelers waarin iedere speler 
in de huid van één van 
de hoofdrolspelers kruipt. 
Degene die aan het einde 
van het spel de meeste 
aanwijzingen heeft weten te 
verzamelen, is het grootste 
brein van de stad en mag zich 
de winnaar noemen in deze 
zaak.

2 30 min 10+

2 15 min 10+

2 60 min 12+

De tijd lijkt stil te hebben 
gestaan in Hanamikoji. De 

historische Japanse huizen 
tonen de voormalige pracht van 
de keizerlijke stad Kyoto. Ook 
vandaag de dag zijn de rijken 
en machtigen (maar inmiddels 
ook veel toeristen) op zoek naar 
entertainment, ontspanning en 
afleiding van het dagelijks leven. 
Natuurlijk willen ze daarbij ook 
van het heerlijke eten genieten. Je 
kunt hier dan ook vele restaurants 
vinden.

Jullie hebben beide een 
nieuw restaurant geopend en 
proberen nu enkele van de 
meest gerespecteerde artiesten 
te boeken om zoveel mogelijk 
klanten aan te trekken.

Met verschillende geschenken 
probeer je de gunsten van zeven 
beroemde geisha’s voor je te 
winnen. Deze vertegenwoordigers 
van de Japanse cultuur en 
traditie zijn meesters in vele 
kunsten: muziek, zingen, 
dansen, geestige conversatie 
en de theeceremonie. Trek hun 
aandacht met geschenken en zij 
zullen jou hun gunsten verlenen, 
zodat vele gasten naar jouw 
restaurant zullen komen.

De Toeareg is een woestijnvolk 

dat handelt in dadels, zout 

en peper. Door te handelen met 

andere stammen onderhoud je 

je stam, verdien je goed, verkrijg 

je voordelen en kan je je invloed 

op de Toeareg vergroten. In het 

spel Targi ben jij het stamhoofd 

(Targi) van de stam en probeer 

jij de meeste macht en invloed 

in het spel te behalen. De speler 

die aan het eind van het spel de 

meeste invloed weet te behalen, 

wint het spel.

Targi De Uitbreiding biedt 

mogelijkheden in het uitbreiden 

van de woestijnstam. De Targia, 

de vrouw, brengt verschillende 

mogelijkheden met zich mee 

om extra voordelen te behalen. 

Targi De Uitbreiding geeft extra 

flexibiliteit en nog meer variatie in 

het spel. 

2 45 min 12+

2 30 min 8+

2 45 min 12+

2 30 min 10+

Kahuna is een zeldzaam 

type magie dat alleen 

maar voorkomt op een paar 

eilandjes in de Stille Oceaan. 

Twee Kahuna-priesters binden 

in dit spel de strijd met elkaar 

aan om vast te stellen wie de 

Kahuna het beste beheerst.

Beide priesters proberen 

zoveel mogelijk van de twaalf 

eilanden onder hun magische 

invloed te brengen. De spelers 

doen dit door de eilanden met 

Kahuna-staafjes in hun kleur 

te verbinden. Als er voldoende 

verbindingen zijn in één kleur 

mag die speler als teken van 

zijn macht op dit eiland een 

Kahuna-steen plaatsen. Wie 

denkt dat hij een voorsprong 

heeft op zijn tegenstander, kan 

nog wel eens onaangenaam 

verrast worden, want met een 

enkele tactische zet kan de 

macht op de eilanden weer 

compleet veranderen!

 

Twee handelaren laden hun 

voorraden met specerijen 

in het pakhuis. Daarbij 

proberen ze hun koopwaar 

zoveel mogelijk bij elkaar te 

zetten. Grote voorraden zijn 

erg waardevol. In het pakhuis 

lopen echter ook ratten rond, 

die deze specerijen als een 

lekker hapje zien. Verjaag 

de ratten en zorg dat ze uit 

de buurt van jouw voorraad 

blijven, anders kun je je zaak 

direct sluiten! Een vlot en 

tactisch tegellegspel voor 

twee spelers!

2 30 min 10+

Jambo betekent „Hallo“ in 

het Swahili, de begroeting 

waarmee handelaren hun 

klanten begroeten. Probeer 

als speler goede zaken te 

doen door slim te handelen. 

Gebruik hierbij de hulp van 

personen, dieren en mystieke 

voorwerpen. In het spel trek 

en speel je kaarten. Op deze 

kaarten vind je marktkramen, 

goederen, voorwerpen, 

personen en dieren die je 

naar inzicht kunt spelen en 

combineren. De speler die 

aan het eind van het spel de 

meeste goudstukken in zijn 

bezit heeft, wint het spel.

Met de uitbreiding Jambo: 

Nieuwe ontmoetingen 

en avonturen heb je vier 

modules die je afzonderlijk 

en gezamenlijk kan spelen in 

combinatie met het basisspel. 

De Farao heeft zijn twee 

beste architecten 

ontboden en hen bevolen 

de meest indrukwekkende 

graftombe ooit te bouwen. Jij 

bent één van deze architecten, 

dus je gaat meteen aan de 

slag met massa‘s arbeiders, 

een fanatieke priester en een 

in te zetten mummie! 

Deze monumentale taak vereist 

bezinning, strategie, geluk 

en soms een meedogenloze 

houding. Wanneer de 

kolossale piramide voltooid 

is, wil je dat Farao jou met 

zijn dankbaarheid overlaadt.... 

en niet je zelfingenomen en 

incompetente rivaal!  

De Vos in het Bos is een 

slagenspel voor twee 

spelers waarin beide spelers 

elke ronde kaarten spelen 

om slagen te winnen. Aan het 

einde van elke ronde scoren 

de spelers punten afhankelijk 

van het aantal gewonnen 

slagen. Maar pas op: Als je te 

hebzuchtig bent, zal je zoals 

een schurk in veel sprookjes, 

verslagen worden. 

Alle oneven kaarten in het 

deck hebben en speciaal 

effect en zullen geactiveerd 

worden op het moment dat 

je de kaart speelt. Met deze 

speciale effecten kan je de 

slag winnen, de keuzes van 

de tegenspeler beïnvloeden of 

een speciale actie uitvoeren. 

De speler die als eerst 21 of 

meer punten weet te behalen 

is de winnaar. 
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