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Beste lezer,
MET TROTS
INTRODUCEREN
WIJ DE NIEUWE
CATALOGUS
2020 - 2021!
In deze catalogus treft u allerlei
soorten (educatieve) spellen,
puzzels, accessoires en speelmaterialen aan, ons assortiment
houden wij altijd zo actueel
mogelijk met behulp van onze
leveranciers. Wij proberen u
altijd de krenten uit de pap te
bieden, zodat u zeker weet dat
wat u verkoopt gewoon goed is.

VEEL LEESPLEZIER

MISSIE & VISIE
Wij zijn distributeur en uitgever van een kwalitatief
hoogwaardig assortiment, waarmee Boosterbox
en haar brede groep klanten zich kunnen profileren
in de markt. Door meerwaarde op het gebied van
producten, kennis en service is een gezonde en
winstgevende bedrijfsvoering mogelijk. Wij bieden
nog meer onderscheidend vermogen door producten in eigen beheer uit te geven. Wij willen een
betrouwbare en persoonlijke partner voor onze
klanten en leveranciers zijn. Boosterbox wil de
beste zijn op het gebied van assortiment, communicatie en contact met afnemers en leveranciers.

ONS TEAM

We willen uitgroeien tot een inspirerend en
creatief team dat bekend staat om het verschil
dat we maken. Hoe gaan wij dit doen? Door de

TOEGEWENST!

verwachtingen van elke individuele klant waar te

GROETEN

ontzettend nuchter en zelfkritisch te blijven. Eén

TEAM BOOSTERBOX

als puzzelstukjes in ons team passen. Ieder met zijn

maken en het liefst nog te overtreffen… En door
ding staat daarbij voorop: dat alle teamleden écht
of haar eigen karakter en drive.

BOOSTERBOX SPELERS
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ONS
ASSORTIMENT
Wij bieden u een breed
assortiment vol unieke en
onderscheidende producten.
Leuke spellen, puzzels, educatieve producten, gifts en spelen puzzelaccessoires. De mix
van bekende merken, exclusieve huismerken en onze eigen
uitgaves maakt het eenvoudig
om bij ons te bestellen en ook
te blijven bestellen!

WAAROM
BOOSTERBOX?
Een breed en diep assortiment, met
continue updates en aanvullingen;
Persoonlijk contact en hoog serviceniveau;
Goede bereikbaarheid via e-mail, telefoon en onze webshop;
De mogelijkheid tot winkelbezoek door
onze vertegenwoordigers;
Franco levering vanaf €200,- excl. BTW
(let op: dit geldt voor het totaalbedrag van
de producten die op voorraad zijn);

Een snelle levering met DHL;
Tucker’s Fun Factory is ons
eigen merk waaronder wij spellen en puzzels uitgeven. Ooit
begonnen met black stories in
2009, hebben wij nu een flink
aanbod met onder meer junior
stories, Expeditie Natuur, 50
serie, Activity, 3D Image puzzels
en House of Holland stedenpuzzels en 3D gebouwen.
Daarnaast hebben wij diverse
huismerken die u exclusief bij
ons vindt, zoals Gibsons, Piatnik,
Philos, Eurographics en Ludattica.

Automatische incasso met korting;
Online mogelijkheid om uw backorders
te bekijken;
Een wekelijkse nieuwsbrief met daarin
nieuws, nieuwe artikelen, aanbiedingen
en updates;
Instagramaccounts voor snelle updates
en informatie!
“boosterboxgames”
“tuckersfunfactory”
“blackstoriesraadsels”

Aangevuld met bekende merken als Ravensburger, Jumbo,
Identity Games, Smart Games,
Happy Horse (en meer!) bieden
wij u een goede mix aan mooie
artikelen waarmee u eenvoudig een bestelling bij ons kunt
plaatsen.

anno
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HOE WERKT ONZE
WEBSHOP?
Op onze webshop www.boosterbox.nl
kunt u altijd ons laatste nieuws lezen,
de belangrijkste informatie nakijken
en ons gehele assortiment bekijken en
bestellen.
Omdat wij een breed assortiment hebben, kunt u op onze webshop zoeken
in de verschillende thema’s. Hier anticiperen wij ook op, zo zult u rond de
feestdagen een thema Schoencadeautjes aantreffen en rond de zomer het
thema Vakantiespellen.
In de zoekbalk kunt u ook op (delen
van de) titel zoeken, of op artikelnummer en EAN-code als u heel gericht al
weet wat u zoekt.
Binnen de verschillende thema’s op
onze webshop kunt u gebruik maken
van diverse filters die u helpen zoeken
naar interessante producten. Zo kunt
u op merk zoeken door het betreffende merk aan te vinken, of bij puzzels
op het aantal stukjes, of op materiaal,
prijs, leeftijd en meer. Deze filters zijn
aangepast aan de thema’s, zo blijft het
overzichtelijk.
Tot slot kunt u ook altijd nog de meest
recente en geüpdate versie van de
catalogus downloaden van onze webshop, onder het kopje Info. Hier vindt
u ook onze assortimentslijst in Excel,
waarin u ook handig de meest belangrijke productinformatie terug kunt
vinden.

In deze catalogus vindt u QR-codes.
Met deze QR-codes gaat u direct
naar de webshop van Boosterbox.
Om de pagina te bekijken moet u wel
ingelogd zijn!

BENT U ONZE
NIEUWSTE
KLANT?
Wij zijn altijd op zoek naar
goede klanten voor onze producten en hopen dat u in deze
catalogus aantreft wat u zoekt.
Kunnen wij u contacteren als
nieuwe klant? Of registreert u
zich op onze site met uw
gegevens?
Wij voorzien u graag van passend advies, zodat u met de
beste omzetmakers uw klanten kunt bedienen.

Wij zijn van maandag
tot en met vrijdag te
bereiken:
(+31) 074-2504671
Of 24/7 per e-mail op;
info@boosterbox.nl
Registreren kan op
onze webshop
www.boosterbox.nl
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L E G PU Z Z E L S G I B S ON S

Gibsons biedt een mooie collectie puzzels voor groot en klein. De platen staan vooral
bekend om hun klassiek Engelse uitstraling. Ook goede redenen om voor Gibsons te kiezen:
* milieubewuste productie met minder tot geen plastic, FSC papier, gerecycled karton en
compacte dozen
* de 1000 stukjes puzzels worden gemaakt met het dikste karton op de puzzelmarkt
Gibsons is een Brits familiebedrijf opgericht in 1919 en bestaat dus al meer dan 100 jaar! Hun
kernwaarden zijn plezier, vernieuwing, sociaal en maatschappelijk betrokken zijn.
Een familiebedrijf vol trots en passie.

GIB-G6249
Toymaker’s Workshop (1000)

Bestseller!

GIB-G6261
The Dressmaker’s Daughter (1000)

GIB-G6266
A Work of Art (1000)

GIB-G6281
Snoozing on the Ted (1000)

GIB-G6290
Writer’s Block (1000)

GIB-G6291
Furry Friends (1000)

GIB-G6305
Gardener’s Delight (1000)

Bestseller!
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Bestseller!

GIB-G6260
Story Time (1000)

Nieuw!

Bestseller!

GIB-G5042
Wigwams & Woolly Hats
(2 x 500)

GIB-G2715
Milk on the Move (250 XL)

Nieuw!

GIB-G2217
Farmyard Friends (100 XXL)

GIB-G3116
Sneaking a Slice (500)

GIB-G3117
Movers & Shakers (500)

De 1000 stukjes lijn is de crème de la crème, de beste kwaliteit en het dikste karton met mooie klassieke en nostalgische
platen. Wordt puzzelen lastiger vanwege verminderd zicht,
of een slechtere motoriek? Gibsons biedt ook puzzels met
grote of extra grote stukjes:
- 100 XXL
- 250 XL
- 500 XL

GIB-G2710
Steep Hill (250 XL)

GIB-G2210
The Secret Garden (100 XXL)

GIB-G222
Running Repairs (100 XXL)

GIB-G3545
The Old Sweet Shop 500 XL

L E G PU Z Z E L S G I B S ON S

GIB-G3114
Deckchair Dreaming (500)

Op onze webshop kunt u zoeken op promo voor promomateriaal!
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L E G PU Z Z E L S G I B S ON S

It’s Christmas Time

Nieuw!

GIB-G2020
This Way to Santa (1000)
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GIB-G6252
Christmas Toy Shop (1000)

Bestseller!

GIB-G6253
Christmas Treats (1000)

GIB-G6276
Skating at Sunset (1000)

GIB-G3132
Magic by Moonlight (500)

GIB-G1116
Little Gibsons – Dear Santa (150)

Nieuw!

GIB-G4051
Christmas Eve at the
Station (636)

Piecing Together

GIB-G2254
Dogs (24)

L E G PU Z Z E L S G I B S ON S

Puzzel samen, jong en oud, met de nieuwe lijn ‘Piecing Together’. De Piecing Together-lijn
van Gibsons is ontwikkeld om mensen met dementie, beperkte fijne motoriek of visuele
beperkingen een leuke activiteit te bieden. Puzzel alleen, met een begeleider of geliefde.
Puzzels met een beperkt aantal stukjes en herkenbare thema’s.

GIB-G2256
The Garden (24)

Nieuw!

GIB-G2258
Mobile Shop (40)

Scan en bekijk alle
Gibsons puzzels
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L E G PU Z Z E L S E U RO G R APH I C S

Eurographics is in Canada groot geworden door onder meer het produceren van posters.
Educatief, mooi, thematisch, alles wat een prachtige poster kan opleveren. En met zoveel
mooie afbeeldingen in het portfolio, kun je natuurlijk meer dan alleen posters maken. De
puzzels zijn bijzonder vanwege de toegepaste Smart Cut Technology. Door het geavanceerde productieproces ontstaan veel unieke en ongebruikelijke vormen puzzelstukken.
Eurographics staat voor kwaliteit, veelzijdigheid en mooie designs. Wij gunnen u graag een
blik in de veelzijdigheid van hun puzzelplaten.

Bestseller!

EUR-6000-0953
Yoga Cats (1000)

EUR-6000-1259
Birds (1000)

EUR-6000-5326
Tulip Fields Netherlands
(1000)

EUR-6000-0153
Almond Blossom Vincent van Gogh (1000)

EUR-6000-0964
Blooming Garden Dominic Davison (1000)

EUR-6000-5522
Funny Cats Lucia Heffernan (1000)
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Bestseller!

EUR-6000-5351
The Greatest Bookstore in the
World (1000)

EUR-6000-0969
Harbor Sunset Dominic Davison (1000)

EUR-6000-0966
Nordic Morning Dominic Davison (1000)

EUR-6000-0962
Mediterranean Harbor Dominic Davison (1000)

EUR-6000-5526
The Red Barn Dominic Davison (1000)

Bestseller!

EUR-6000-5519
Dan’s Ice Cream Van Paul Normand (1000)

EUR-6000-5346
The Potting Shed (1000)

EUR-6000-0694
Old Pumpkin Farm Dominic Davison (1000)

L E G PU Z Z E L S E U RO G R APH I C S

EUR-6000-0954
Yoga Dogs (1000)

EUR-6000-5376
The Fishing Cabin Dominic Davison (1000)

EUR-6000-5310
The Love & Hope VW Bus Greg Giordano (1000)

Panoramic

EUR-6010-5441
VW Beetle Splash Panorama Parker Greenfield (1000)

Bijna 1 meter lang!
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L E G PU Z Z E L S E U RO G R APH I C S
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EUR-6000-5475
Dragon Clan Anne Stokes (1000)

EUR-6000-0968
The Country Drive Dominic Davison (1000)

EUR-6000-0090
Steam Locomotives (1000)

EUR-6000-5423
VW Funky Jam (1000)

EUR-6000-0957
San Francisco Cable Car
Heaven (1000)

EUR-6000-0978
The Blue Country House Dominic Davison (1000)

EUR-6000-0783
The VW Groovy Bus (1000)

EUR-6000-0789
Map of Europe (1000)

Bestseller!

EUR-6000-5438
Peggy’s Cove
Nova Scotia (1000)

Bestseller!

EUR-6000-0282
The Tree of Life (1000)

EUR-6000-0580
The World of Cats (1000)

EUR-6000-0755
Travel Around the World
Vintage Posters (1000)

EUR-6000-5377
Cozy Cabin Dominic Davison (1000)

L E G PU Z Z E L S E U RO G R APH I C S

EUR-6000-0961
The French Walkway Dominic Davison (1000)

EUR-6000-0581
The World of Dogs (1000)

EUR-6000-0795
Something Old Something
New (1000)
Bekijk hier de hele
collectie Eurographics
puzzels
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L E G PU Z Z E L S ART RE V I S I T E D

Marius van Dokkum puzzels verkopen altijd goed. De grappige en ook herkenbare
taferelen, vaak dichtbij huis, zijn geliefde platen bij puzzelaars. Art Revisited heeft deze
collectie van Marius van Dokkum inmiddels verder uitgebreid, uiteraard kunt u alle titels op
onze webshop vinden.

Bestseller!

ARE-AP011
Liefde Vergaat Niet (1000)

ARE-AP021
Turbo (1000)

Bestseller!

ARE-AP022
Tuinfeest (1000)

ARE-AP027
Dansje in de kerk (500)

ARE-AP028
Aardappelsteker (500)

ARE-AP009
Kippenhok (1000)

Nieuw!

ARE-AP020
De Druppel (1000)

Bestseller!

ARE-AP023
Wachten op inspiratie (1000)

Nieuw!

Bekijk hier de hele
collectie Art Revisited
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World’s Smallest jigsaw puzzels. Deze miniatuur 1000 stukjes puzzels geven de puzzelfan een
ware uitdaging. Volledig gelegd is deze puzzel 42 x 29 cm. Een reguliere 1000 stukjes puzzel
is doorgaans 48 x 68 cm.

TFF-013145
World’s Smallest
Portofino (1000)

Bestseller!

TFF-013985
World’s Smallest
Venice Canals (1000)

Bestseller!

TFF-013916
World’s Smallest
Machu Picchu (1000)

TFF-013572
World’s Smallest
Polperro (1000)

L E G PU Z Z E L S W O R L D ’ S S M AL L E S T

World’s Smallest

TFF-013978
World’s Smallest
Santorini (1000)

TFF-013992
World’s Smallest
Prague Bridges (1000)

Bekijk hier de hele collectie
van World’s Smallest
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L E G PU Z Z E L S E DU C A

Educa is een van de eerste puzzelmerken waar wij mee zijn begonnen. Prachtige platen,
prettig om te puzzelen, goede kwaliteit én puzzels met grotere aantallen stukjes. Is 2000
niet genoeg? Educa biedt meer: 3000, 6000, 8000, of nog meer. Zoekt u puzzels die geen
enkel ander merk heeft? Kijk dan bij de puzzels van Educa.

EDU-17972
Hidden Depths,
Anne Stokes (1000)

EDU-14846
Amsterdam (1000)

EDU-15159
Antique World Map (1000)

EDU-18000
Car in Amsterdam (1000)

EDU-17104
The Candy Shop (1000)

EDU-17662
Tijgers in de Boom (1000)

EDU-17739
Lake Moraine - Banff National
Park Canada (1000)

EDU-17984
Birds on the Jungle (500)

Bestseller!
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Bestseller!

EDU-12736
Beers (1000)

EDU-16013
Afrikaanse Jungle (2000)

EDU-18012
A Moment Alone (3000)

EDU-16320
Venice Courtship (3000)

EDU-17675
Zonsondergang in Parijs (3000)

EDU-17677
Vuurtoren bij Rock Bay (4000)

L E G PU Z Z E L S E DU C A

Bestseller!

EDU-16005
Wereldkaart (1500)

Bekijk hier de hele collectie van Educa
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L E G PU Z Z E L S PU Z Z E L M AN

Puzzelman startte in april 2003 met het maken van kwalitatieve puzzels. Puzzelman onderscheidt zich van andere merken door zich vooral te richten op regionale thema’s,
“characters” en niche-markten zoals strips en kunst.
De puzzels worden gemaakt met recycleerbare en milieuvriendelijke kwaliteitsmaterialen. De dozen zijn stevig en hebben een handig opbergformaat.

PUZ-819
Waterval - M.C. Escher
(1000)

PUZ-551 Bestseller!
Zelfportret (Van Gogh)
(1000)
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PUZ-762 Bestseller!
Meisje met de Parel - Johannes
Vermeer (Mauritshuis) (1000)

PUZ-760
Vaas met Bloemen - Jan de
Heem (Mauritshuis) (1000)

L E G PU Z Z E L S PU Z Z E L M AN

PUZ-765
Tuin der Lusten Jheronimus Bosch (1000)

PUZ-895 NieuW!
Op de Boerderij Danker Jan (1000)

PUZ-894 NieuW!
Strand - Danker Jan (1000)

PUZ-899 NieuW!
Zeevaart Danker Jan (1000)

PUZ-898 NieuW!
Waterwerken Danker Jan (1000)

PUZ-896 NieuW!
Kasteeltuin Toonder (1000)

Bekijk hier de hele
collectie van Puzzelman
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L E G PU Z Z E L S J U M B O

Jan van Haasteren puzzels zijn al jaren wereldberoemd. Voor puzzelfans van over de hele wereld
staat een puzzel van Jan altijd garant voor urenlang puzzelplezier!

Bestseller!

JUM-20036
JvH Rondje Texel (1000)

JUM-20028 NieuW!
JvH Jumbo gaat winkelen (1000)

JUM-20032 NieuW!
JvH Een dagje naar het museum
(2x1000)

JUM-20037 NieuW!
JvH Bijna Klaar? (1000)

JUM-20030 NieuW!
JvH De Bibliotheek (2000)

JUM-20031 NieuW!
JvH Rariteitenkabinet (3000)

Bekijk hier de
hele collectie van
Jan van Haasteren
JUM-20035 NieuW!
JvH Kinderfeestje (1000)

Wasgij Original is het ‘Waar kijken ze naar?’ puzzel-concept, waar je de aanwijzingen en je verbeeldingskracht moet gebruiken om erachter te komen waar één van de personages naar kijkt. Dat is de afbeelding
om te puzzelen.

JUM-19184 NieuW!
Wasgij Original 35 - Vlooienmarkt Vondsten! (1000)
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Bekijk hier de hele
collectie van
Wasgij

Groot geworden in speelkaarten met diverse prints en thema’s, legt deze Oostenrijkse
fabrikant intussen meer de nadruk op speelplezier aan tafel voor het hele gezin. En wij
presenteren graag hun mooie kunstpuzzels!

PIA-534140
Woman with a Book Pablo Picasso (1000)

Bestseller!

PIA-539046
Caféterras bij Nacht Vincent van Gogh (1000)

PIA-536045
Dreams - Alfons Mucha
(1000)

PIA-538445
Nighthawks - Edward
Hopper (1000)

PIA-539145
Korenveld met Cipressen Vincent van Gogh (1000)

PIA-548345
De Boerenbruiloft - Pieter
Bruegel (1000)

L E G PU Z Z E L S PI AT N I K

Piatnik’s succesformule heeft zich door de eeuwen heen bewezen. Opgericht in 1824 nadert dit familiebedrijf zijn 200-jarig bestaan!
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L E G PU Z Z E L S PI AT N I K

Bestseller!

PIA-552748
Lady with Fan Gustav Klimt (1000)

Bestseller!

PIA-563942
De Toren van Babel Pieter Bruegel (1000)

PIA-552045
Magnolias and Irises Louis Comfort Tiffany (1000)

PIA-561740
De Zonnebloemen Vincent van Gogh (1000)

Bekijk hier de hele
collectie Piatnik puzzels
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Bestseller!

PIA-552847
Hummingbirds Ernst Haeckel (1000)

Ravensburger is al jaren een bekend merk op de Nederlandse markt. Wij laten u graag
zien welke producten altijd goed zijn. Hier vindt u de puzzels en verderop in de catalogus
vindt u nog meer producten van Ravensburger.

RAV-199563 Bestseller!
Escape Puzzle 1 De Sterrenwacht (759)

RAV-152605 Bestseller!
Krypt Puzzle Black (736)

RAV-199570
Escape Puzzle 2 De Tempel (759)

RAV-139729
Lady en de Vagebond
(1000)

L E G PU Z Z E L S R AV E N S B U RG E R

Ravensburger

RAV-199587
Escape Puzzle 3 De Heksenkeuken (759)

RAV-197477
Disney The Lion King
(1000)

Bekijk hier de hele
collectie
Ravensburger puzzels
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L E G PU Z Z E L S OL I FAN T E N O P RE I S

Olifanten op Reis
Vijf olifantenvrienden vertrekken voor de reis van hun leven. Als ze in Londen hun koffers hebben
gepakt, reizen ze de hele wereld rond. Ga met ze mee op avontuur! Van elke halte komt een puzzel, te beginnen met de eerste twee haltes: Londen en Amsterdam. Geïllustreerd door Guillaume
Cornet, naar het prentenboek Elephants on Tour.

TFF-373876 NieuW!
Olifanten op reis - Londen (1000)

TFF-373883 NieuW!
Olifanten op reis - Amsterdam (1000)
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In totaal 16 haltes, eerste twee haltes beschikbaar;
Londen en Amsterdam.

L E G PU Z Z E L S OL I FAN T E N O P RE I S

Klaar voor een avontuur?

27

3 D PU Z Z E L S W RE B B I T
28

Wrebbit 3D Puzzle ontwerpt en creëert prachtige, stevige, 3D puzzels. De mooiste
gebouwen uit de wereld van Harry Potter, Game of Thrones, of onze werkelijke wereld.
Ga voor een fantasierijke sfeer, stedelijke of kerstsfeer.
Deze prachtige bouwwerken kun je gerust als mooie decoratie neerzetten.

W3D-0507 Bestseller!
Harry Potter The Knight
Bus (280)

W3D-0508 Bestseller!
Harry Potter Ollivander’s Wand
Shop & Scribbulus (295)

W3D-0509
Harry Potter Quality Quidditch
Supplies & Slug & Jiggers (305)

W3D-0510
Harry Potter Madam Malkin’s
Fortescue’s Ice Cream (290)

W3D-0511
Harry Potter Weasleys
Wizard Wheezes (285)

W3D-0512
Hagrid’s Hut (270)

W3D-1012
Hogsmeade The
Three Broomsticks (395)

W3D-2015
Harry Potter Hogwarts
Astronomy Tower (875)

W3D-1010
Harry Potter
Diagon Alley (450)

W3D-1009
Harry Potter
Hogwarts Express (460)

3 D PU Z Z E L S W RE B B I T

W3D-1011
Harry Potter
The Burrow (415)

W3D-2014
Harry Potter
Hogwarts Great Hall (850)

W3D-2016
King Arthur’s
Camelot (865)

W3D-DSP-0004
Display Harry Potter Diagon
Alley Collection (20 stuks)

Bekijk hier de hele
collectie
Wrebbit puzzels

W3D-2005 Bestseller!
Neuschwanstein (890)
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3 D PU Z Z E L S PR I M E 3 D

Prime 3D
Met Tucker’s Fun Factory geven we, samen met fabrikant Prime 3D, 3D Image Puzzels uit.
Hierbij maken wij gebruik van lenticulaire druktechniek. Dit betekent dat het beeld verandert
wanneer je vanuit een andere hoek naar de afbeelding kijkt. Zo ontstaat er een prachtig 3D
effect. Wij bieden puzzels van 100 tot 500 stukjes aan in verschillende thema’s en licenties zoals
Rubik’s, Harry Potter en Howard Robinson Selfies.

TFF-101091 Bestseller!
3D Image Puzzel - Rubiks
Geeked (500)

TFF-103774
3D Image Puzzel - Llama
Drama Selfie (500)

TFF-107185
3D Image Puzzel - Underwaterdogs Popcicle (100)

TFF-107413 Bestseller!
3D Image Puzzel - Unicorn
Selfie (100)

TFF-107420
3D Image Puzzel - Bush
Babies Selfie (100)

TFF-107437
3D Image Puzzel - Pounce
Pokemon (100)

Bekijk hier de hele
collectie Prime 3D

TFF-325121 Bestseller!
3D Image Puzzel - Harry Potter
Ford Anglia (500)
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TFF-325145 Bestseller!
3D Image Puzzel - Harry Potter
Hedwig (500)

TFF-021003
3D Magna Puzzle Small Butterflies (16)

TFF-021218
3D Magna Puzzle Small Toucans (16)

TFF-021027
3D Magna Puzzle Small Tropical Reef (16)

3 D PU Z Z E L S C H E AT W E L L

Magnetische 3D puzzels, door de magnetische achterkant kan je hem leggen op het
blikje waarin hij geleverd wordt. Zeer handig voor een lange autorit!

TFF-021188
3D Magna Puzzle Small Dolphins (16)

TFF-021249
3D Magna Puzzle Small Owls (16)
TFF-031132
3D Magna Puzzle Portrait Snow Wolf (32)

Bekijk hier de hele
collectie
Magna puzzels

TFF-031101
3D Magna Puzzle Portrait Tiger (32)

TFF-031125
3D Magna Puzzle Portrait T-Rex (32)
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PU Z Z E L AC C E S S OI RE S T U C K E R ’ S F U N FAC T O RY

Puzzelaccessoires
Voor de puzzelfans hebben wij ook diverse accessoires in het assortiment die het puzzelen
aangenamer maken. Berg je puzzel gemakkelijk op met een puzzelrol of -mat. En wil je een
lievelingspuzzel vereeuwigen in een lijst? Dan hebben we ook puzzellijm.
De Puzzle Roll 1000 biedt nóg meer gemak bij het puzzelen. De mat is
gemaakt van neopreen; een flexibel materiaal met anti-slip eigenschap.
Hierdoor blijven de puzzelstukjes nog beter liggen! Rol de mat eenvoudig op, zet het vast met de twee banden en de puzzel is zo opgeborgen.
Gebruik de bijgeleverde nylon tas om de puzzel stofvrij op te bergen.
Geschikt voor puzzels tot en met 1000 stukjes.
TFF-373814 Nieuw!
Puzzle Roll 1000

De Puzzle Roll 2000 is een luxe vilten puzzelmat voor puzzelliefhebbers.
Door het luxere vilt is dit een stevige puzzelmat, die nog wel goed op
te rollen is. De perfecte kwaliteit om uw puzzel goed mee op te kunnen
bergen én er fijn op te kunnen puzzelen. Rol na gebruik de mat eenvoudig
op, zet het vast met de twee banden en berg de puzzel op.
Geschikt voor puzzels tot en met 2000 stukjes.

TFF-373821 Nieuw!
Puzzle Roll 2000

De Puzzle Roll 3000 is een luxe vilten puzzelmat voor puzzelliefhebbers.
Door het luxere vilt is dit een stevige puzzelmat, die nog wel goed op
te rollen is. De perfecte kwaliteit om uw puzzel goed mee op te kunnen
bergen én er fijn op te kunnen puzzelen. Gebruik de bijgeleverde nylon
tas om de puzzelmat stofvrij op te bergen. Geschikt voor puzzels tot en
met 3000 stukjes.

TFF-373838 Nieuw!
Puzzle Roll 3000

TFF-373845 Nieuw!
Puzzle Glue
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Met deze puzzellijm kun je 2 puzzels van 1000 stukjes lijmen. Leg voor je begint iets onder de puzzel,
ter bescherming van je tafel of puzzelmat. Gebruik
bijvoorbeeld bakpapier. Smeer vervolgens met de
applicator de lijm op de afbeelding van de puzzel
en zorg dat het goed in de naden terechtkomt. Laat
tot slot de lijm 2 uur drogen. In deze lijm zitten geen
oplosmiddelen. De lijm is transparant. De flesjes worden geleverd in een display van 12 stuks, elk flesje
bevat 100 ml lijm.

Je rolt de mat om de stevige kartonnen koker, waar makkelijk
puzzelstukjes in kunnen, en maakt het geheel vast met 2 elastieken
bandjes die sluiten met klittenband.
GIB-G9005 Bestseller!
The Puzzle Roll

Puzzelbord, netjes afgewerkt met vilt. Geschikt voor puzzels tot 1000
stukjes (73 x 51 cm).

GIB-G9000
The Puzzle Board

PU Z Z E L AC E S S OI RE S G I B S ON S & J U M B O

Puzzelrol geschikt voor puzzels tot 1000 stukjes.

De Jumbo Portapuzzle Standaard is de perfecte puzzelaccessoire.
Moet je onverwachts weg of ben je vaak op reis? Neem je puzzel
dan mee, met deze unieke draagmap. Hiermee verklein je de kans
dat stukjes verloren gaan en heb je overal een goede ondergrond
om de puzzel in elkaar te leggen. Wanneer je het puzzelen even
wil onderbreken, sluit je de puzzelmap met klittenband.
De Portapuzzle Standaard is geschikt voor het puzzelen en opbergen van puzzels tot en met 1500 stukjes.

JUM-10806 Bestseller!
Portapuzzle 1500 Standaard

Met deze Puzzelmat berg je een puzzel weer gemakkelijk op.
Gewoon rollen en klaar is Kees! Deze puzzelmat van 150 x 100 cm
heeft ruimte voor puzzels van 1500 tot 3000 stukjes. Geschikt voor
kinderen vanaf 8 jaar.

Scan en bekijk alle
puzzelaccessoires

JUM-17691
Puzzle & Roll 1500-3000
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KINDERPU Z Z E L S LU D AT T I C A

Ludattica biedt een mooie vormgeving, met aandacht voor de speelsheid van kinderen. Puzzels en spellen met net dat beetje extra. Thema’s die aanspreken, apart gevormde puzzels,
spellen en puzzels die te combineren zijn…al deze creativiteit vindt u bij Ludattica.
Wij presenteren u graag een greep uit dit prachtige merk!

LUD-81837
Baby Logic - Parents And
Babies (10)

LUD-81851
Baby Logic - Where Does
It Live? (10)

LUD-74785 Bestseller!
Secret Puzzle The Wood (24)

LUD-74822
Detective Puzzle My Home (108)

LUD-71319
Shaped Fantasy Puzzle Princess (100)
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LUD-71326
Shaped Fantasy Puzzle Prince (100)

LUD-74761 Bestseller!
Baby Puzzle Collection
The Farm

LUD-71333
Shaped Fantasy Puzzle Dragon (100)

LUD-81776 Nieuw!
Giant Puzzle Magic Unicorn (48)

LUD-74747 Nieuw!
Wonderful Puzzle The Pathfinders (108)

LUD-74846
Giant Puzzle The Dinosaurs (48)

LUD-74754
Wonderful Puzzle Into The Wild (108)

K I N DE RPU Z Z E L S LU D AT T I C A

LUD-71210
Wonderful Puzzle And The Winner Is… (108)

LUD-74853
Giant Puzzle The Jungle (48)

Bekijk hier de hele
collectie
van Ludattica

LUD-74860
Giant Puzzle The Magic Castle (48)

LUD-74884 Bestseller!
Giant Puzzle The Castle Of The Fairies (48)
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KINDERPU Z Z E L S G I B S ON S

De kinderpuzzels van Gibsons zijn helemaal vernieuwd: taal- en tijdloos met een prachtige
vormgeving van puzzel en -doos.

GIB-G1034
Woodland Friends (8 X 2)

GIB-G1030 Bestseller!
Sweet Dreams (36)
Bekijk hier de
kinderpuzzels van
Gibsons
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Raadselspellen

R A AD S E L S PE L L E M

37

black stories

R A AD S E L S PE L L E N B L AC K S T O R I E S

Hét duistere en mysterieuze raadselspel op zakformaat!

38

black stories zijn ingenieuze, sinistere en morbide raadselverhalen. Speel het spel met een groep, waarbij één speler
de Raadselmeester is die het raadsel voorleest en de oplossing kent. De overige spelers stellen vragen die alleen met
‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kunnen worden.
Denk het onmogelijke, samen kom je zo tot de oplossing
van het raadsel.
Wij hebben een hele reeks black stories raadsels in het
assortiment! Ook in bizarre thema’s en sommigen zijn waargebeurd…
zolang je durft!
minimaal 2 speler
vanaf 12 jaar
Nederlands

TFF-014108
black stories 1

Bestseller!

TFF-014146
black stories 3

TFF-014160
black stories 4

TFF-014184
black stories 5

TFF-155436
black stories 6

TFF-155467
black stories 7

TFF-002704
black stories 8

TFF-002797
black stories 9

TFF-013052
black stories 10

B L AC K S T O R I E S R A AD S E L S PE L L E N

TFF-014115
black stories 2

TFF-883096 NieuW!
black stories 13
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R A AD S E L S PE L L E N B L AC K S T O R I E S

50 gitzwarte raadsels over dodelijke
vakanties.

TFF-002766
black stories Holiday

50 gitzwarte raadsels rondom de meest
bizarre en waargebeurde sterfgevallen.

TFF-014191
black stories Funny Death

50 gitzwarte raadsels rondom de meest
absurde en waargebeurde ongelukken.

TFF-013021
black stories Shit Happens

50 gitzwarte raadsels rondom waargebeurde misdrijven.

TFF-155474
black stories Real Crime

50 gitzwarte raadsels rondom dodelijke
kerstdagen.

TFF-013069
black stories Christmas

Mooie toonbank display met black
stories!

TFF-50DISPLAY
black stories display (18 stuks)

Bekijk hier de hele
reeks black stories

50 gitzwarte raadsels rond de campus.

TFF-883010
black stories Uni
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Een uitdagend escaperoomspel vol codekrakers.
Weten jullie de uitgang in deze verlaten
bibliotheek op tijd open te krijgen?

60-75 minuten
1-4 spelers
vanaf 12 jaar

R A AD S E L S PE L L E N M I X

Nieuw dit najaar: De Verlaten Bibliotheek.

Nederlands

TFF-883126
De Verlaten Bibliotheek

Nieuw dit najaar: La Casa de Papel - Escape
Game

Een spannend ontsnappingsspel vol verwijzingen
naar de fenomenale serie La Casa de Papel. Lukt
het jullie om met de buit te ontsnappen voordat
de politie het gebouw binnendringt?
60 minuten
1-8 spelers
vanaf 14 jaar
Nederlands

JUM-19799
La Casa de Papel - Escape Game
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R A AD S E L S PE L L E N J U N I O R S T O R I E S

Het raadselen is natuurlijk niet alleen voorbehouden aan
volwassenen. Ook kinderen houden ervan om raadsels en
mysteries op te lossen!
Speciaal voor kinderen: uitdagende raadsels, in thema’s
die kinderen aanspreken, 100% kindvriendelijk.
2-222 minuten
minimaal 2 spelers
vanaf 8 jaar
Nederlands

50 geheimzinnige raadsels over
spookachtige verschijningen.

TFF-014122
white stories

Bekijk hier de hele
reeks junior stories
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50 betoverende spannende
raadsels vol magie.

TFF-014139
green stories

TFF-883003
rainbow stories

50 uitdagende zaken voor scherpzinnige speurneuzen.

Bestseller!

TFF-883072
red stories NieuW!

50 uitdagende raadsels voor oplettende
scholieren.

Toonbankdisplay vol junior raadsels!

TFF-883119
school stories November!

TFF-JUNDISPLAY
Junior stories display (18 stuks)

R A AD S E L S PE L L E N J U N I O R S T O R I E S

50 avontuurlijke raadsels uit het wilde
woud.
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T R IV I A E X PE DI T I E N AT U U R

Expeditie Natuur
Geschikt voor jong en oud. Heb je altijd al meer willen weten over bomen, paarden,
sterrenbeelden en dinosauriërs? Elke set bevat 50 kaarten met interessante weetjes
over het onderwerp. Perfect om de natuur beter te leren kennen!
2-222 minuten
minimaal 1 persoon
vanaf 8 jaar

Allerlei weetjes over 50 boomsoorten.
Onmisbaar voor alle natuurliefhebbers!

TFF-883027 NieuW!
Expeditie Natuur
50 Bomen

1

Met deze kaarten kun je heel eenvoudig 50
sterrenbeelden en planeten herkennen.

TFF-013007
Expeditie Natuur
50 Sterrenbeelden & Planeten

Allerlei informatie en weetjes over 50
paarden- en ponyrassen.

TFF-013014 Bestseller!
Expeditie Natuur
50 Paarden & Pony’s

Allosaurus
Wat verstopte de allosaurus
in zijn kop?
A: holtes vol met lucht
B: reusachtige giftanden
C: voorraden eten

De allosaurus was een typische theropode; deze dinosauriërs liepen
op krachtige achterpoten en hadden korte voorpoten met scherpe
klauwen. Het gebruikte de spitse tanden om zijn prooi vast te houden
en het vlees in stukken te scheuren.

Allerlei weetjes over dinosauriërs.
Kom alles te weten, herken en ontdek!

TFF-883089 NieuW!
Expeditie Natuur
50 Dinosauriërs

TFF-NATDISPLAY NieuW!
Expeditie Natuur toonbankdisplay
(18 stuks)

Bekijk hier de hele
reeks 50 natuur
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Elke uitgave bevat 50 kaarten met leuke en leerzame activiteiten. Van experimenten tot
goocheltrucs, knutsel- en spelideeën en meer!
2-222 minuten
minimaal 1 persoon
vanaf 8 jaar

TFF-883034 NieuW!
50 natuurexperimenten
om zelf te ontdekken

TFF-883065 NieuW!
50 logicaraadsels

TFF-002759 Vakantietip!
50 grappige spellen voor
onderweg

TFF-013045 Bestseller!
50 magische goocheltrucs

DE 5 0 S E R I E AC T IV I T E I T E N

De 50 Serie

TFF-002780 Bestseller!
50 verbluffende proefjes
om zelf te doen

TFF-50DISPLAY
50 Serie toonbankdisplay (18 stuks)

Bekijk hier de
hele reeks 50 serie
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K A ART S PE L L E N T U C K E R ’ S F U N FAC T O RY & PI AT N I K

Kaartspellen voor iedereen!
Bestseller!

Game of Trains is een kaartspel waarbij je je tegenstanders lekker kunt klieren. Het doel is om als eerste je 7 wagons
in de goede volgorde achter je locomotief te leggen. Met de actiekaarten kun je jezelf helpen, maar ook je tegenspelers dwarsliggen!
20-30 minuten
2-4 spelers

TFF-195748
Game of Trains

vanaf 8 jaar

Nieuw!

Elke kaart is een hersenkraker, want het patroon moet nagemaakt worden door slechts één stokje te verplaatsen. Eenvoudig en
uitdagend! Met 4 spelvarianten!
20-30 minuten
1-4 spelers
vanaf 8 jaar

PIA-663390
Digit

Nieuw!

Jungle Trip is een slagenspel gericht op jonge spelers. Met een
beperkt aantal kaarten en een logische vormgeving (de leeuwin is meer
waard dan de kikker), leren jonge spelers hoe een slagenspel werkt. Met als
leuke twist dat twee dieren van dezelfde waarde tegen elkaar wegvallen. De
speler die een mindere kaart neerlegt, kan dan toch de slag winnen!
10-20 minuten

TFF-013090
Jungle Trip

2-5 spelers
vanaf 5 jaar

Bestseller!

Met Chicken Out! draait het om het getal 21. De waarde van
de kippenkaarten tel je bij elkaar op, kom je in de buurt van 21 dan mag je
de rode kaarten ook van de waarde aftrekken. Maar die vossen…kijk uit! Die
verdubbelen ineens de waarde, of zet de waarde op 20. Een leuk klierspel,
waarbij je zo snel mogelijk van je kaarten af wilt en waarbij je ook nog op
een leuke manier met rekenen bezig bent.
25-35 minuten

TFF-013083
Chicken Out
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2-5 spelers
vanaf 7 jaar

10-15 minuten

HVQ-31612
Kariba

2-4 spelers
vanaf 6 jaar

Bestseller!

Verzamel zoveel mogelijk kaarten als je kunt. Je kunt
kaarten verzamelen als je de eerste bent die zeven dezelfde wezens
ziet die verstopt zijn in de kaarten die op tafel liggen.

K A ART S PE L L E N H E LV E T I Q

De dieren gaan op zoek naar een drinkplaats. Uiteraard wil elk dier
hier als eerste drinken, dus jaagt de olifant de neushoorn weg en de
neushoorn de muizen. Maar olifanten zijn weer bang voor muizen!

15-20 minuten

HVQ-31377
Forest

2-5 spelers
vanaf 6 jaar

Verzamel zoveel mogelijk ijsjes met jouw favoriete vorm en smaak.
Kersen bezorgen je extra punten. Maar pas op dat je niet voor een
gesloten ijskraam komt te staan, want dan smelt je score als ijs in de
zon.
5-15 minuten

HVQ-31957
Kawaii

3-5 spelers
vanaf 6 jaar

Bestseller!

Menige doortrapte koehandel loopt
volkomen uit de hand. Maar wie heeft nu eigenlijk
wie te pakken? Alleen wie met boerenverstand
biedt en listiger is dan de rest krijgt de lucratiefste
dieren in handen!

RAV-207749
Koehandel

30-40 minuten
3-5 spelers
vanaf 10 jaar

RAV-207701
Koehandel Master
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K A ART S PE L L E N R AV E N S B U RG E R & M AT T E L

Wie legt de gevraagde combinaties van getallenreeksen, dezelfde
kaarten en kleuren het snelst uit? Wie lukt het als eerst alle 8 levels
te halen en wint het spel?
20-45 minuten
2-6 spelers
vanaf 8 jaar

RAV-207800
Level 8

Kaarten aanleggen of in de hand houden om de andere spelers te
blokkeren – slim gespeeld is al half gewonnen! Zeer populair en
zorgt door z’n eenvoudige spelregels voor heel veel spelplezier!
25-35 minuten
2-6 spelers
vanaf 7 jaar

RAV-207756
Start 11!

Mattel is een wereldwijd bekend merk, ook in spellenland kun je niet om dit merk heen
met spellen als Skip-Bo, Uno en Scrabble. Deze toppers zijn altijd goed.

Bestseller!

Het leuke en spannende Skip-Bo kaartspel voor
de hele familie! Je kunt met een partner of individueel spelen,
aan jou de keuze. Het doel is om al je kaarten weg te spelen
in volgorde van 1 tot 12. Degene wie dit als eerste lukt, is de
winnaar!

MAT-52370
Skip-Bo

De Junior versie heeft leuke afbeeldingen van dieren. Geschikt
voor 2 tot 4 spelers vanaf 4 jaar.
20-30 minuten
2-4 spelers
vanaf 7 jaar
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MAT-T1882
Skip-Bo Junior

Uno is een kaartspel dat bijna overeenkomt met
Pesten. Echter wordt er niet gespeeld met standaard kaarten met jokers, maar met kaarten met een eigen eenvoudige
voorstelling.

MAT-W2087
Uno

UNO Junior is een leerzaam en snel spel waar kinderen dol
op zijn! Net zo leuk als het klassieke UNO maar eenvoudiger.
Geschikt voor spelers vanaf 3 jaar en voor 2 tot 4 spelers.
20-30 minuten

MAT-52456
Uno Junior

2-10 spelers
vanaf 7 jaar

Uno Harry Potter Engelstalig kaartspel van uitgever Mattel. Het bekende pestspel, nu in Harry Potter versie!

K A ART S PE L L E N M AT T E L

Bestseller!

20-30 minuten
2-10 spelers
vanaf 7 jaar

MAT-FNC42
Uno Harry Potter
Engelstalig

Zet je schrap voor de volgende versie van het klassieke Uno: Uno
Flip! Het vertrouwde spel maar met spannende nieuwe wendingen
- zoals dubbelzijdige kaarten, een speciale Flip-kaart en zwaardere
straffen - die het klassieke kaartspel nog leuker maken.
20-30 minuten
2-10 spelers
vanaf 7 jaar

MAT- GDR44
Uno Flip!

Bestseller!

Speel in 10 fasen, in elke fase heb je een andere strategie nodig. De eerste speler die als eerste 10 verschillende fasen
uitspeelt (met twee sets van drie, een reeks van zeven, of zeven
kaarten van dezelfde kleur) uitspeelt, wint het spel.
45-90 minuten
2-6 spelers
vanaf 10 jaar

MAT-FFY05
Phase 10
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K A ART S PE L L E N I DE N T I T Y G AM E S

Pesten is het kaartspel dat iedereen speelt. Maar nu is er eindelijk
een officiele versie van Pesten.
De regels zijn heel duidelijk en staan op alle pestkaarten afgebeeld.
Hierdoor kunnen kinderen vanaf 6 jaar al pesten. Een ideaal kaartspel.
20-30 minuten

IDG-10901
Pesten

2-5 spelers
vanaf 6 jaar

Ezelen, het ludieke kaartspel dat iedereen kent, nu in een uitvoering
met leuke dierenkaarten en echte ezels. Ezelen is een gezellig, hectisch en snel spel voor je hele familie. Schuif de kaarten door naar
elkaar, verzamel 4 dezelfde en pak als eerste een ezel.
Te laat? Dan bén je de ezel!
15-20 minuten

IDG-10826
Ezelen

3-5 spelers
vanaf 6 jaar

Wo(o)rd jij de dobbelkoning? Met Trice kun je spelen en tegelijkertijd je hersens trainen! Gooi een groene (beginletter), rode (eindletter) en witte dobbelsteen (aantal letters). Schrijf binnen één minuut
zoveel mogelijk woorden op met de beginletter, eindletter en het
aantal letters dat je hebt gegooid. Elk woord is 1 punt. Wie na zes
rondes de meeste punten heeft, is de winnaar!
15-20 minuten
1-7 spelers
vanaf 10 jaar

IDG-13537
Trice

Jokeren met de hele familie! Het kaartspel dat iedereen kent, nu in
een nieuwe uitvoering met de puntentelling op de speelkaarten.
Zeer eenvoudig voor kort én lang speelplezier! Uitleggen en aanleggen zijn de toverwoorden, waarbij de jokers je enorm op weg kunnen helpen. Nu met extra regels voor gevorderden en nog veel meer
tips waardoor iedereen Jokeren meteen kan spelen.
15-20 minuten
1-7 spelers
vanaf 10 jaar
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IDG-10963
Jokeren

Bouw wat je wilt met:

Bioblo is in samenwerking met scholen en kinderdagverblijven ontwikkeld, met de gedachte om
constructiespeelgoed te ontwikkelen dat voor elke leeftijd geschikt is. De aanbevolen leeftijd is vanaf
3 jaar ondanks dat er ook voor baby’s geen enkel bezwaar is afgegeven. Het kan worden gebruikt als
educatief speelgoed. In te zetten bij het rekenen, tellen of bij activiteiten met kleur en geometrie.
Bioblo is kleurrijk, spreekt optisch tot de verbeelding en heeft een zeldzame honingraatvorm die vele
nieuwe mogelijkheden opent. Je kunt ermee bellenblazen, verven, spelen, beelden maken…

C ON S T RU C T I E S PE E L G OE D B I O B L O

Constructiespeelgoed

Bioblo is kwalitatief sterk, slijtagebestendig en vochtbestendig waardoor het in een sopje afwasbaar
is. Kleurverlies is daarbij onmogelijk omdat het kleuren onderdeel is van het productieproces en niet
een toplaag die daarna is aangebracht.

Ecologisch ! Educatief! Wasbaar! Creatief!
-

-

Het hoge gehalte aan natuurlijke producten van rond de 55% en de verwerking van 			
hoogwaardig gerecycled kunststof van drinkbekers én zaagsel van duurzaam bosbeheer 		
van sparren uit Duitsland en Oostenrijk, zet Bioblo een nieuwe maatstaf in ecologisch
speelgoed.
Het eindproduct is 100% vrij van weekmakers, PVC, Bisphenol A (=BPA) en andere
schadelijke stoffen.

51

C ON S T RU C T I E S PE E L G OE D B I O B L O

Educatief!
Wasbaar!

Ecologisch !

,,Eenvoud is de ultieme vorm van perfectie.”
Welkom in de wereld van Bioblo. Wie zegt dat plankjes eruit moeten zien als saaie houten
plankjes? Precies. Bioblo’s zijn kleurrijk en hebben een uniek honingraatontwerp wat veel
nieuwe bouwmogelijkheden geeft. Je kunt ze gebruiken om bellen mee te blazen, vormen
te bouwen, te spelen, stempelen… en als je ze rondom een lamp stapelt, krijg je gave
licht- en kleureffecten! Of je nu thuis bent, alleen of met vrienden, op school of
opvang – met Bioblo kun je elke dag iets nieuws maken!
oneindig veel plezier
vanaf 3 jaar

BLO-640217
Bioblo - Big Box Multi Mix (340)

Bestseller!

BLO-640255
Bioblo - Hello Box Rainbow Mix (100)
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Creatief!

Bestseller!

BLO-640248
Bioblo - Fun Box Multi Mix (200)

Nieuw!

BLO-640330
Bioblo - Starter Box (70)

C ON S T RU C T I E S PE E L G OE D B I O B L O

BLO-640262
BLO-640279
Bioblo - Colour Combo Friend Ship (40) Bioblo - Colour Combo Sweet Home (40)

BLO-640316
Bioblo - Hello Box Ocean Mix (100)

BLO-640323
Bioblo - Colour Combo Rusty Robo (40)

Scan en bekijk
alles van BioBlo
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C ON S T RU C T I E S PE E L G OE D S PE K T RO & G R AV I T R A X

Spektro

Ontdek spelenderwijs hoe elektriciteit werkt!
Bestseller!

Met Spektro leer je elektrische schakelingen te bouwen vanaf een tekening.
Spektro helpt kinderen in een veilige omgeving te experimenteren met elektriciteit. Door
een eenvoudige drukknoopverbinding kunnen ze al snel interessante schakelingen maken.
Door gebruik te maken van drukknoopverbindingen kan je de onderdelen telkens opnieuw
gebruiken. Met meer dan 20 opgaven in de starterdoos, leren kinderen hoe eenvoudige
elektrische schakelingen werken en waar deze schakelingen in het dagelijks leven voor
gebruikt worden.
Alle schema’s zijn voorzien van de standaardsymbolen van de elektrotechniek. Deze leren
de kinderen te herkennen en op de juiste wijze in de schakeling te bouwen. Door een laag
voltage en de gebruikte spanning is het gebruik volkomen veilig.

SPE-SPS
Spektro Starter

oneindig veel plezier
minimaal 1 persoon
vanaf 8 jaar

Bestseller!

Met het GraviTrax knikkerbaansysteem kan je je eigen knikkerbaanwereld
bouwen. Het GraviTrax knikkerbaansysteem kan
met uitbreidingen eindeloos worden aangepast
en vergroot, voor gegarandeerd grenzeloos
bouw- en speelplezier!

RAV-275977
Starter Set GraviTrax
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oneindig veel plezier
minimaal 1 persoon
vanaf 8 jaar

Dobbelspellen
je kruisjes op de goede plek op de scorekaart.
Dat is de enige manier om het spel te winnen.
15-25 minuten
2-4 spelers
vanaf 8 jaar

Alle spelers bouwen simultaan een
sneeuwpop van dobbelstenen en
proberen de Noordpool te bereiken.
Pas wel op voor de sneeuwballen
van de andere spelers, anders kom
je er nooit!

TFF-883041
Calavera

JUM-19784
Bresk!

10-15 minuten
2-4 spelers
vanaf 6 jaar

30 minuten
2-5 spelers
vanaf 10 jaar

Bestseller!

BRG-95588
Snowman Dice

TFF-883058
Calavera Scoreblok

D O B B E L S PE L L E N M I X

Bestseller! Kies voor de beste worpen en zet

Door te dobbelen bepaalt
de actieve speler welke letters alle
spelers moeten opschrijven. Kies slim,
maak het je tegenstander lastig en
schrijf woorden in kruiswoord-stijl.
Elke letter is een punt waard!

20 minuten
1-5 spelers
vanaf 8 jaar

JUM-19783
Animal Rescue

Nieuw!

Je werkt bij de dierenopvang. Kies
één van de dobbelstenen en teken het dier
in het verblijf met dezelfde kleur. Als je dat
slim doet, worden er zelfs babydieren geboren en verdien jij de meeste punten!
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D OBBELSTEN EN CH E S S E X

Dobbelstenen zijn ontzettend veelzijdig in gebruik. Bij spelletjes, wie gaat er deze
keer de koffie halen, in het onderwijs…
Daarom hebben wij al jaren een flinke hoeveelheid dobbelstenen in het assortiment.
Chessex: voor als je een mooie set dobbelstenen wilt. De variatie in kleur en design is
enorm!

Bestseller!

CHX-25426
Opaque Dusty Blue/gold Polydice Dobbelsteen Set (7 stuks)

CHX-25418
Opaque Black/red Polydice
Dobbelsteen Set (7 stuks)

CHX-25401
Opaque White/black Polydice
Dobbelsteen Set (7 stuks)

Bestseller!

CHX-97246
Reversible Megamat

CHX-25601
Opaque White/black D6 16mm
Dobbelsteen Set (12 stuks)

CHX-001LB
Pound-o-Dice - Polydice Set
Assorti (ca. 100 stuks)

CHX-26456
Gemini Steel-Teal/white
Polydice Set (7 stuks)

CHX-26432
Gemini Purple-Steel/white
Polydice Set (7 stuks)

CHX-25347
Silver Tetra Speckled Polydice Set (7 stuks)

CHX-30019
Gemini Copper-TurquoisePolydice Set (7 stuks)

CHX-25323
Mercury Speckled Polydice
Set (7 stuks)

CHX-96246
Reversible Battlemat
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Bestseller!

Koplow
Heeft u specifieke wensen? Laat het ons gerust weten!

KOP-12983
Alfabet Dobbelsteen D30
35mm

Bestseller!

KOP-04265
Zandloper 60 seconden

Bestseller!

KOP-19174
Foam Reken Dobbelstenen Plus/Min 1-6 (12 stuks)

KOP-18844
Time Dice Set

KOP-04264
Zandloper 30 seconden

KOP-13992
Euro Dice D6 Dobbelsteen
Set (6 stuks)

KOP-01618
Reken Dobbelsteen Plus/
Min (10 stuks)

KOP-01559
Reken Dobbelsteen Breuken 1-6 (10 stuks)

KOP-01595
Reken Dobbelsteen 1-6 (10
stuks)

D O B B E L S T E N E N KO PL OW

Koplow kent haar oorsprong in de educatieve markt en biedt met name grappige dobbelspelletjes en educatieve dobbelstenen.

Bekijk hier de hele
collectie dobbelstenen

Bestseller!

KOP-13849
Vormen Dobbelsteen 6
Vormen/Kleuren (10 stuks)
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H O U T E N S PE L L E N PH I L O S

Philos specialiseert zich al meer dan 20 jaar in klassieke houten spellen.
Denk aan schaken, backgammon, breinbrekers, domino, als het maar van prachtig hout is. Bij
dit Duitse bedrijf staat kwaliteit en degelijkheid voorop. Door de verscheidenheid aan vormgeving en variatie in hun producten is er voor iedereen iets te vinden. Groot, klein, jong, oud,
luxe, basis, design, praktisch – het is er allemaal.

Bestseller!

PHI-3276
Vallende Toren (Jenga)

PHI-3277
Vallende Toren (Jenga) Kleur

PHI-3289
Vallende Toren 3 in 1

PHI-3104
Houten Spellen Verzameling Reisversie
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Bestseller!

PHI-3275
Stoel op Stoel

PHI-3278
Action Tower (Jenga)

PHI-3303
Mens Erger Je Niet, Grote
Uitvoering

PHI-3237
Vier op een Rij Hout

PHI-3121
Dobbelsteenbak

PHI-1138
Reis Backgammon Set

PHI-6220
Toren van Hanoi

PHI-3317
Yahtzee

Bestseller!

H O U T E N S PE L L E N PH I L O S

Bestseller!

PHI-6337
Dobbelspel Vat Klein

Bestseller!

PHI-3281
Shut the Box 12

PHI-2610
Schaak Kassette De Luxe Veld 40 mm,
Koningshoogte 78 mm
Bekijk hier de mooie
houten collectie van
Philos

Bestseller!

PHI-2705
Reis Schaak Kassette in Boekvorm
Veld 32 mm, Koningshoogte 60 mm
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K N U F F E L S H APPY H O RS E

Happy Horse ontwerpt al ruim 50 jaar lang een collectie knuffels en bijpassende
artikelen, die steevast verleiden tot een glimlach of een grinnik. Behalve originaliteit
is er zeker aandacht voor functionaliteit, veiligheid en kwaliteit. Alleen het beste voor
je (klein)kind! Met groot gevoel voor humor en trends, weet het designteam steeds
weer een snaar te raken.

Bestseller!

HAP-17342
Ivory Rabbit Richie Tuttle

HAP-132632
Grey Rabbit Richie Tuttle

HAP-17662
Pink Rabbit Richie Tuttle

Bestseller!

HAP-17660
Pink Rabbit Richie

Vanaf 0 jaar
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HAP-131692
Lagoon Rabbit Richie Tuttle

Bestseller!

HAP-17341
Ivory Rabbit Richie Muziekdoosje

HAP-132860
Dino Don no. 1

Nieuw!

HAP-132790
Lion Luke no. 1

HAP-132850
Triceratops Tris

Nieuw!

Nieuw!

HAP-132780
Elephant Evan no. 1

Nieuw!

HAP-132840
Croco Collin

K N U F F E L S H APPY H O RS E

Bestseller!

HAP-130144
Ivory Monkey Mickey Tuttle

Nieuw!

Bekijk hier alle mooie
knuffels van Happy Horse

Nieuw!

HAP-132920
Mermaid Megan

Bestseller!

HAP-131882
Lamb Leo Tuttle
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C RE AT I E F PU K AC A

Pukaca

Pukaca is papieren speelgoed. Knip, vouw en plak speelfiguren. Uitdagend en creatief!
Alle sets zijn verpakt in een papieren envelop, gemaakt van gerecycled papier. Pukaca
is 100% plastic vrij!

PUK-210205
Shark

PUK-210206
Turtle

PUK-210215
Stretching Cat

PUK-210227
Pegacorn - Pink

PUK-21202
Three Little Pigs
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PUK-210211
Plane

Bestseller!

PUK-26201
Dinosaurs

PUK-26213
Maxi T-Rex

Vanaf 6 jaar

Bestseller!

PUK-21201
Little Red Riding Hood

Bestseller!

PUK-27210
Drakkar

Bestseller!

PUK-26236
Cats

PUK-27202
Hot Air Balloon

PUK-28202
Camping

PUK-28203
The Farm

C RE AT I E F PU K AC A & J U M B O

PUK-26235
Dogs

Creatief

Met deze quilling set leer je om verschillende waterdieren van papierstroken te maken.

Maak 4 glimmende kunstwerkjes met
glitterpailletten.

JUM-19766
Papiro set Oceaan

JUM-70002
JUM-70024
Activity Packs - Prachtige pailletten Creative Cases - Sieraden

Vanaf 5 jaar

Maak je eigen sieraden met deze set van
Jumbo.
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E DU C AT I E F RO RY ’ S S T O RY C U B E S

Werp de dobbelstenen en verzin een verhaal waar de negen zichtbare afbeeldingen in
voorkomen. Wordt het een kort en krachtig verhaal of verzin je een heel epos? De Rory’s
Story Cubes zijn onder andere te gebruiken als verhaaltjes voor het slapengaan, verhalen
voor onderweg, praten en luisteren, creatieve inspiratie en als ijsbrekers.

Bestseller!

Bestseller!

ASM-RSC01ML1
Rory’s Story Cubes Classic

ASM-RSC02ML1
Rory’s Story Cubes Actions

ASM-RSC03ML1
Rory’s Story Cubes Voyages

ASM-RSC28ML1
Rory’s Story Cubes - Fantasia

ASM-RSC29ML1
Rory’s Story Cubes - Mystery

ASM-RSC30ML1
Rory’s Story Cubes - Primal

ASM-RSC31ML1
Rory’s Story Cubes - Astro

ASM-RSC32ML1
Rory’s Story Cubes - Emergency

Nieuw!

Nieuw!

ASM-RSC33ML1
Rory’s Story Cubes - Heroes

Bekijk hier de hele
collectie Rory’s
Story Cubes
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Vanaf 4 jaar

Bestseller!

BUK-508363EU
Experimenten Scheikunde - 75
Experimenten

Bestseller!

BUK-503008
Mini Lab Electronica - 6
Experimenten

BUK-507503
Zonne-energie 14 in 1

BUK-503005
Mini Lab Zonne-energie

E DU C AT I E F B U K I

Met de ontdekkingssets van Buki duiken kinderen in de wereld van wetenschap en techniek. Leren door te ontdekken.

BUK-MS907B
Microscoop - 30 Experimenten

BUK-3DF10
Glow Space Zonnestelsel

Bekijk hier alle
Buki sets
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E DU C AT I E F I Q W E RE L D B OL & F O RM U L A

Alaysky’s IQ Wereldbol Coming Soon!
Deze wereldbol is niet zomaar een bol om de aarde mee te verkennen. Door het reliëf
leren kinderen over bergruggen en vlaktes. Maar het meest bijzondere is de app waardoor je door middel van Augmented Reality alles kunt leren over dieren op de wereld,
geografie, geschiedenis en astronomie. De aarde en de onderwerpen komen via de app
tot leven en bieden een unieke en educatieve ervaring. Tot slot zit er een LED lampje in
de globe, waardoor je ‘m ook nog eens als nachtlampje kunt gebruiken.

Raak als eerste al je kaarten kwijt door een
rekensom te maken en het antwoord te
geven.
Leuk, educatief en uitdagend!
Familiespel voor het hele gezin
en perfect voor op vakantie.

Bestseller!

FOR-41904
Formula Basisspel

66

Formula

10-15 minuten
2-5 spelers
vanaf 6 jaar

FOR-41911
Formula Uitbreidingsset - Genius Edition

Kan jij een afbeeldingen met dezelfde vorm
of kleur vinden? Maak zo de grote lottokaart compleet.

Met Electro ‘voertuigen’ leren kinderen
spelenderwijs om goed te kijken, verbanden
te leggen en te onthouden.

Educatief vraag- en antwoordspel speciaal
ontworpen voor kinderen van 2 jaar en
ouder.

JUM-19569
Ik Leer Vormen en Kleuren

JUM-19559
Electro Wonderpen
Mini Voertuigen

JUM-19786
Electro Wonderpen
Ontdek de Dino’s

5-15 minuten

5-15 minuten

5-15 minuten

1 speler

1 speler

1 speler

vanaf 2 jaar

vanaf 3 jaar

vanaf 2 jaar

Bestseller!

E DU C AT I E F J U M B O

Ook de educatieve spellen van Jumbo zijn bij ons te bestellen! Spelenderwijs leren
kan met onderstaande spellen!

Nieuw!

10-15 minuten
2-5 spelers
vanaf 5 jaar

Met ‘Ik leer symmetrie’ leren kinderen spelenderwijs
de basisprincipes van symmetrie. Door de vormpjes op
de juiste manier te leggen en het magische effect van
de spiegel te ontdekken, leren ze figuren en kleuren te
herkennen en wordt hun creativiteit gestimuleerd. De
oplossing staat op de achterzijde van de kaart, zodat de
kinderen zelfstandig kunnen spelen en leren.

Nieuw!

JUM-19775
Ik Leer Symmetrie

Bekijk hier het hele
assortiment van
Jumbo
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E DU C AT I E F L E ARN I N G K I T D S

Learning Kitds

Educatieve spellen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Leer spelenderwijs over
woordjes, breuken, dieren en logica.
Alle spellen zijn ontwikkeld om bepaalde vaardigheden bij peuters en kleuters te stimuleren. Op elke verpakking staat in welke mate welke vaardigheid gestimuleerd wordt.

Leer spelenderwijs dierennamen spellen.
Kun jij de dieren in elkaar puzzelen?

Met dit memospel leer je je kind spelenderwijs over emoties te praten.

Leer spelenderwijs de breuken. Welk plaatje
van de pizza past bij welke breuk?

TFF-373234
Learning Kitds - Woordjes
Hakken & Plakken (26 x 3)

TFF-373173
Learning Kitds Clowntje Lacht, Clowntje Huilt

TFF-373098
Learning Kitds Breuken (20 x 2)

Bestseller!

Leer spelenderwijs over de dieren op de
boerderij en voel zelfs hun vacht!

Stel je logica op de proef! Kan jij de tandwielen laten draaien?

Vind de juiste weg en verover de schat!
Denk logisch na en los de opdrachten op.

TFF-373166
Learning Kitds Boerderijdieren (6 x 2)

TFF-373241
Learning Kitds Tandwielen

TFF-373258
Learning Kitds Kraak de Code

Bekijk hier de hele
reeks Learning Kitds
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Bestseller!

Bioviva

Een spel met beweging! Wanneer een baby in de peuterfase komt,
kan hij of zij steeds meer zelf doen. Er gaat een wereld open. Met
Gym Animo kruipen kinderen in de huid van kleine dieren om opdrachten uit te voeren en houdingen aan te nemen. Ren in
olifantendraf, vlieg als een vlinder of spring als een kangoeroe .
15-20 minuten

Nieuw!

BIO-240116
Gym Animo

2 tot 4 spelers
vanaf 3 jaar

E DU C AT I E F B I OV IVA

Het Franse bedrijf Bioviva ontwikkelt spellen waarbij de natuur en het milieu centraal
staan. Kinderen leren op een speelse manier alles over dieren, het klimaat en de natuur.
Alle bord- en kaartspellen zijn gemaakt van FSC papier en ecologische inkt.

Pak snel het juiste dier of gewas en win! Ken jij alle dieren van de
boerderij? En weet je welke gewassen er groeien? Met dit spel leer
je de boerderij goed kennen. Rol je dobbelsteen in de 3D-boerderij
en pak als eerste het juiste dier of gewas.
15-20 minuten
2-4 spelers

BIO-282437
Farmy Up

vanaf 4 jaar

Samenwerken is belangrijk bij Playa Playa. De kustlijn is in gevaar.
Mensen hebben afval achtergelaten en dat kan in de zee spoelen.
Vind jij de dieren op tijd die verstopt zitten in het afval? Ruim het
vuilnis op en verdeel het over de juiste afvalbakken.
15-20 minuten

BIO-277013
Playa Playa

2-4 spelers
vanaf 4 jaar

Bestseller!

De Dino Challenge
is geschikt voor kinderen vanaf
zeven jaar. Ga de uitdaging aan
met je tegenstander en leer
alles over dinosauriërs. Is jouw
dino het grootst? Het snelst?

BIO-266079
BIO-266055
Dino Challenge - Blue Dino Challenge - Black

BIO-266062
Dino Challenge - Green

20 minuten
2-6 spelers
vanaf 7 jaar
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E DU C AT I E F N O O RDH OF F

Noordhoff
Uitgeverij Noordhoff is een hele bekende naam in Nederland, wie is er niet groot geworden met Loco? Bij ons kunt u de hele range van Loco bestellen; Bambino, Mini en Maxi.
Vanaf 2 jaar tot en met 12 jaar geschikt. Wij laten u graag een aantal toppers zien.

NOO-58838
Bambino Loco basisdoos

Bestseller!

NOO-70677
Dit kan ik al! 2,5+ (Bambino)

NOO-58905
Ik kan tellen (Bambino)

NOO-58895
Op de boerderij (Bambino)

Bestseller!

NOO-58816
Mini Loco Basisdoos
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NOO-87188
Buurman & Buurman Pakket (Mini)

E DU C AT I E F N O O RDH OF F

Bestseller!

Bestseller!

NOO-77926
Puzzelen met Pluk en
Floddertje pakket (Mini)

NOO-58924
Kikker en al z’n vrienden (Mini)

NOO-78969
De Gorgels Pakket (Mini)

NOO-77943
Spelen met Floddertje,
Otje en de anderen (Mini)

Bestseller!

NOO-83578
Mijn eerste letters en
woorden pakket (Mini)

Bekijk hier het hele
assortiment van
Noordhoff

NOO-79595
Grote Basisschool Spel 2e editie! Basisdoos
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E DU C AT I E F S C AL A L E U K E R L E RE N

Scala Leuker Leren geeft al jaren speelse leermiddelen uit. De spellen en speelse
materialen zijn zeker ook geschikt voor thuis! Want leren vindt natuurlijk niet alleen
op school plaats.

Bestseller!

SCA-071
Taalkwartet Nederlands

SCA-088
Het Spreekwoordenkwartet

Bestseller!

SCA-278
Malle Getallen - Optellen
en aftrekken tot 20

SCA-347
Het Geschiedeniskwartet

SCA-056
Het Spreekwoordenspel

SCA-902
Het Klokkijkenkaartspel

Bestseller!

Bestseller!

Bekijk hier het hele
assortiment van
Scala Leuker Leren

SCA-919
Het Tafelskaartspel

72

SCA-026
Taalkwartet Engels

ZWI-37529
Woezel en Pip ABC Memo

Bestseller!

ZWI-37437
Veilig leren lezen
Letterkwartet

Bestseller!

ZWI-38655
Rompompom Lettermemo

Bestseller!

ZWI-38946
Veilig leren lezen
Letterbingo

ZWI-37734
Rompompom letterkwartet

ZWI-38342
Veilig leren lezen
Magnetische letterdoos

E DU C AT I E F Z W IJ S E N

Zwijsen is bekend van de schoolboeken en (voor)schoolse methoden. Daarnaast
geven ze ook kinderboeken uit en is de stap naar educatieve kinderspellen snel
gemaakt. Leuk en educatief om thuis het leren te ondersteunen. Met voor kinderen
herkenbare licenties als Rompompom, Woezel & Pip, Dolfje Weerwolfje en De Gorgels.

Nieuw!

Nieuw!

Bekijk hier het hele
assortiment van
Zwijsen

ZWI-38304
Gorgels AVI Kwartet

ZWI-36676
Gorgels Woordenschat
kaartspel
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E DU C AT I E F I DE N T I T Y G AM E S

sQula Kaartspellen: Speel en leer tegelijk!
sQula is niet alleen online te spelen, maar nu ook in de vorm van leerzame kaartspellen. Er zijn
vier verschillende kaartspellen: taal, spelling, rekenen en aardrijkskunde. De kaartspellen zijn
ontwikkeld door onderwijsspecialisten en game-experts en sluiten aan bij de belevingswereld
van het kind. Voor elke leeftijdscategorie is er een kaartspel!

Het Squla aardrijkskunde kaartspel gaat
over verschillende landen in de wereld.
Verzamel setjes van vier kaarten.

Maak woorden compleet door de juiste
letterkaarten uit je hand te leggen.

IDG-11441
Squla - Aardrijkskunde Wereld

IDG-11403
Squla - Spelling Woordjes

In dit spannende kaartspel geef je zo snel
mogelijk het juiste antwoord op een
schattingsvraag.

IDG-11427
Squla - Rekenen Schatten

Een weetjes kwartet is spelen en leren
tegelijk. Tijdens het spelen leer je gelijk
over je favoriete dieren en hobby’s.
Speel ze allemaal!
Met de junior kwartetten leer je hoe
kwartetten werkt. Ze zijn volledig
zonder tekst en je verzamelt geen
setjes van 4 maar van 3.
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Coöperatieve spellen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het spellenschap.
Zo had je eerst hier en daar slechts een enkel spel, vandaag de dag is er veel meer keuze voor iedereen die van meer spelvarianten houdt. Coöperatieve spellen hebben een
bewezen positieve werking op vaardigheden, zoals;
-

C O Ö PE R AT I E F I N T RODU C T I E

Coöperatieve spellen – spelend leren

Samenwerken
Overleggen
Probleemoplossend denken
Creatief denken
Betrokkenheid en empathie

Onderlinge verschillen tussen kinderen vallen weg of vallen minder op. Plezier maken
staat
centraal, je werkt samen aan een gemeenschappelijk doel.
Wij bieden binnen ons assortiment een range aan coöperatieve spellen. Van jong tot oud
en veel makkelijk tot uitdagend. Wij laten u graag toppers en klassiekers uit ons assortiment zien.
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C O Ö PE R AT I E F S U N N Y G AM E S

Sunny Games nodigt je uit om kennis te maken met spellen die je echt samen speelt. Wij
maken alleen spellen waarbij je als één team samenwerkt. Je wint of verliest met zijn allen.
Jong en oud, beginners en ervaren spelers kunnen makkelijk samen spelen. Spelers luisteren
naar elkaar en nemen samen beslissingen. Zo dragen we bij aan een betere wereld.
De voordelen van Sunny Games zijn:
3D ontwerp
Leraren zijn er dol op
Leuk voor kinderen én ouders
Samen plezier, geen ruzie meer!

Vogel, muis en eekhoorn zijn op weg naar
hun holletje in de boom. Max de Kat heeft
honger en zit achter ze aan! De spelers zorgen samen voor de kleine diertjes.
Al 15 jaar een succes in Nederland!
15 minuten
1-8 spelers
vanaf 4 jaar

Een coöperatief strategiespel
SUN-001 Bestseller!
Max de Kat
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Een coöperatief verkenspel

SUN-007
De Geheime Gang

SUN-24 Nieuw!
Kleine Beer

15 minuten
1-8 spelers
vanaf 5 jaar

15 minuten
2-5 spelers
vanaf 5 jaar

C O Ö PE R AT I E F S U N N Y G AM E S

Een coöperatief detectivespel

Een coöperatief stapelspel
SUN-28 Nieuw!
De Familie Stapel

10 minuten
1-6 spelers
vanaf 4 jaar

Bekijk hier de
hele collectie van
Sunny Games

Coöperatieve worker placement

Coöperatief memospel

SUN-017
Nisyros

SUN-015
ZooMemo

45 minuten
2-4 spelers
vanaf 12 jaar

15 minuten
1-8 spelers
vanaf 5 jaar
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C O Ö PE R AT I E V E S PE L L E N

Coöperatieve spellen, spellen waarbij je moet samenwerken om te winnen, zijn al jaren een
begrip in de bordspellenwereld. Ze komen in allerlei soorten en maten.

Bestseller!

Bij Bandido/Bandida moet je
samenwerken om de boef te vangen die ontsnapt is. Door gangen aan te leggen op een
handige manier zorg je ervoor dat de boef niet
wegkomt, maar geblokkeerd wordt. Wil je meer
uitdaging? Combineer dan Bandido en Bandida!
HVQ-31209
Bandido

15-20 minuten
2-5 spelers

HVQ-32435 Nieuw!
Bandida

vanaf 6 jaar

Coöperatief spel waarbij je zo efficiënt mogelijk blokken op de pallet
stapelt. Je speelt samen als team of in je eentje in een solitair spel.
Wanneer je aan de beurt bent, draai je een kaart om. De kaart geeft
aan welk blok je moet stapelen (op basis van kleur of vorm).
15-20 minuten
1-4 spelers

HVQ-31575
Team UP!

vanaf 7 jaar

Bestseller!

Ga samen met je team de uitdaging aan en speel dit zenuwslopende Spel Bank Attack! In het spel heeft iedereen een andere rol. Volg precies de instructies van de baas, want anders gaat het
alarm af! Lukt het jullie om de 50 miljoen euro te bemachtingen...?

15-20 minuten

MEG-678951
Bank Attack

1-4 spelers
vanaf 7 jaar

Bestseller! Wij kennen weinig mensen voor wie het huishou-

den een hobby is. Maar met Het Huishoudspel kun je het zeker
leuker maken! Verdeel de taken, moedig elkaar aan en stel
iets leuks in het vooruitzicht – of spreek af wat er gebeurt als
iemand zich niet aan de afspraken houdt. Dit spel bevat allerlei
leuke tips en trucs om het huishouden leuker te maken.
15-20 minuten
1-4 spelers
vanaf 7 jaar
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TFF-013038
Het Grote Huishoudspel

Boekgerelateerd

HAP-17202 Bestseller!
Mini Dikkie Dik

HAP-15901 Bestseller!
Dikkie Dik no. 1

HAP-15900
Dikkie Dik Tuttle

Bekijk hier alles van
Dikkie Dik

HAP-15902
Dikkie Dik no. 2

HAP-17207
Dikkie Dik Flatstyle

B OE K G E RE L AT E E RD H APPY H O RS E & I M AG E B O OK S

Dikkie Dik is bekend van de een serie (kinder)prentenboeken met in de hoofdrol de
gelijknamige oranje kater Dikkie Dik. Inmiddels is Dikkie Dik niet alleen maar in prentenboeken te zien, maar zijn er ook knuffels, spelletjes, speelgoed en nog meer artikelen.

Andere boeklicenties:
Bekijk hier alles van
Nijntje

IMB-05581
Nijntje - Baby’s Eerste Jaar
Blauw

IMB-06113
Nijntje - Baby’s Eerste Jaar
Roze
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B OE K G E RE L AT E E RD B AM B OL I N O T OY S

Bambolino Toys ontwerpt speelgoed, spellen en decoratieartikelen voor jonge kinderen.
Met geweldige licenties passend bij deze leeftijd: Nijntje, Kikker & zijn vriendjes, Elmer,
Rupsje Nooitgenoeg, Woezel & Pip, Dikkie Dik en Juf Roos.

BAT-52019 Bestseller!
Dikkie Dik Kwartet

BAT-83003 Bestseller!
Pluche Rupsje Nooitgenoeg
(26 cm)

BAT-52016
Dikkie Dik 4 in 1 puzzel
(4+6+9+16)

BAT-52017
Dikkie Dik Memo

BAT-19040
Rupsje Nooitgenoeg
(42 cm)

Bekijk hier de
hele collectie
Bambolino Toys

BAT-83011
Rupsje Nooitgenoeg
Kwartet
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BAT-83009
Rupsje Nooitgenoeg
Memo

BAT-19022
The Gruffalo Domino

BAT-17009 Nieuw!
Nijntje Rijgkaarten

BAT-33081 Bestseller!
Nijntje Nachtlampje 3D

BAT-24011
De Wereld van Kikker 4 in
1 Puzzel (4+6+9+16)

BAT-17015
Nijntje Rijgkralen Boerderij

BAT-33410
Nijntje Blokken Boerderij

BAT-24012
De Wereld van Kikker Memo

B OE K G E RE L AT E E RD B AM B OL I N O T OY S

BAT-19020 Nieuw!
The Gruffalo (18 cm)

BAT-33405
Nijntje Kalenderklok

BAT-370852 Nieuw!
De Wereld van Kikker (20 cm)
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B OE K G E RE L AT E E RD R AV E N S B U RG E R & J U S T G AM E S

JUM-19717
Nijntje Electro Wonderpen Blister

RAV-032013
Nijntje en haar Dierenvriendjes (4)

RAV-207169 Bestseller!
Nijntje ontdekt de wereld kwartet

RAV-019021
Dick Bruna reuzenkwartet

RAV-069651
Nijntje (12+16+20+24)

Bekijk hier alles van
De Gorgels

Puzzel, memo en domino!
JFT-30172
Gorgels 3 in 1 box
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Brainteasers
Bestseller!

Hive is een tactisch spel voor twee spelers. Je wint zodra je de bijenkoningin van
de tegenstander weet te omcirkelen. Het spel bestaat uit tegels, met daarop een insect afgebeeld. Er is geen spelbord. De spelers beginnen met het plaatsen van tegels, die tegen elkaar
aan moeten liggen – dit vormt de zwerm. Elk insect heeft een andere manier van verplaatsen,
sommigen verplaatsen zich om de zwerm heen, anderen erover heen. Of blokkeer een tegel
van je tegenstander door er bovenop te gaan staan.
Hive biedt uitdaging voor iedereen, houd je tegenstander goed in de gaten en denk een aantal
zetten vooruit. Ben jij je tegenstander te slim af?
20-25 minuten
2 spelers
vanaf 9 jaar

Multiplayer

TFF-018939
Hive

B R AI N T E AS E RS H IV E & K AM E L E O

Veel mensen houden ervan om hun hersenen lekker te laten kraken. Een leuke manier om dit
te doen, is door het spelen van denk-en puzzelspellen. Hieronder vindt u een assortiment vol
hersenkrakers!

Multiplayer

TFF-019233
Hive Pocket

Kameleo is een denkspel wat je alleen, of tegen elkaar speelt. Het doel
is ervoor te zorgen dat de Kameleon alle insecten op eet, maar na elk
hapje loopt de Kameleon verder. Het is dus puzzelen om achter de
goede volgorde van het menu te komen.
5-25 minuten
1-2 spelers
vanaf 8 jaar

Single & multiplayer

TFF-013076
Kameleo

83

B R AI N T E AS E RS B S T OY S & J U M B O

Draai een kaart om en bouw zo snel mogelijk het patroon na. Wie is
de snelste en beste bouwer? Aan de kaart kun je zien of je plat op de
tafel bouwt of dat je de hoogte in moet.
15-25 minuten
2-4 spelers
vanaf 6 jaar

Multiplayer

BS-GA349
Frames

Kies een kaart. Plaats nu de bijen en de puzzelstukken zodat de hele
bijenkorf wordt gevuld. Concentratie en ruimtelijk inzicht worden op
de proef gesteld met deze puzzel!
5-30 minuten
minimaal 1 speler

Singleplayer

vanaf 8 jaar

BS-GA346
Bijtjezzz Puzzzel

Nieuw!

Deze Rubik’s Pyramid is de ultieme breinbreker! Je kent vast
de standaard Rubik’s kubus, maar ken je deze al in de vorm van een
piramide?
vanaf 10 minuten
1 speler

Singleplayer

JUM-12197
Rubik’s Pyramid

vanaf 8 jaar

Bestseller!

Al meer dan 30 jaar de bestverkopende breinbreker aller
tijden: de originele Rubik’s kubus! Uitdaging en frustratie liggen dicht
tegen elkaar bij het oplossen van de kubus: er zijn miljarden combinaties, maar er is slechts één oplossing.
vanaf 10 minuten

Singleplayer

JUM-12163
Rubik’s 3x3
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1 speler
vanaf 8 jaar

5-15 minuten
2 spelers

Multiplayer

vanaf 5 jaar

JUM-12174
Rubik’s Race

Honeycombs is een perfect familiespel met zeshoekige tegels waarbij
het draait om zoveel mogelijk afbeeldingen op de tegels met elkaar
te laten matchen. Iedere match levert een punt op. Elke tegel heeft 6
afbeeldingen en geen een tegel is hetzelfde. Dit maakt het spel keer
op keer weer een uitdaging.
15-30 minuten

Multiplayer

1-8 spelers

PIA-015125
Honeycombs

vanaf 6 jaar

TAN-GP04 Bestseller!
Tantrix Game Pack

Variabele speeltijd

B R AI N T E AS E RS H ON E Y C OM B S & TAN T R I X & J U M B O

Een razendsnel spel voor twee spelers. Laat je hersens en vingers
racen! Schuif de negen gekleurde stenen in het juiste kleurenpatroon
en versla je tegenstander.

TAN-PTGP05
Pocket Tantrix Game Pack

1-6 spelers
vanaf 6 jaar

Multiplayer Met de Tantrix Game Pack koop je een puzzelspel en strategisch bordspel in één.
Je vindt meerdere spelvarianten in de handleiding. Tantrix bestaat uit tegels met daarop lijnen
in 4 verschillende kleuren. Geen één tegel is hetzelfde. In de basis leg je met de tegels zoveel
mogelijk of zo lang mogelijke lussen en figuren. De kleuren moeten daarbij kloppend op elkaar
aansluiten, dus geel op geel en groen op groen. Zo krijg je bij de puzzelvariant een aantal tegels waarmee je een kloppend figuur moet leggen. Bij het strategische spel gaat het erom wie
er zoveel mogelijk tegels kan aanleggen, of een zo lang mogelijke lus kan maken in de eigen
kleur. Door al deze spelvariaties is Tantrix geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar, maar ook voor
volwassenen. Veelzijdig en breed inzetbaar dus.
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B R AI N T E AS E RS T H E G E N I U S S TAR & S QU ARE

Maak kennis met The Genius Square! Elke keer dat je speelt, plaats
je eerst de ronde blokjes ‘blokkers’ op het vierkante spelbord.
Daarna puzzel je de vormen op het bord. Er zijn 62.208 mogelijke
puzzels. Al lijkt het onmogelijk om de puzzel op te lossen, er is altijd minstens één oplossing. Daarom heet het The Genius Square!
Beide spelers hebben een eigen spelbord, 9 gekleurde vormen en
7 ronde blokkers. De 7 dobbelstenen bepalen waar de blokkers
geplaatst worden. Wie het snelst de 9 vormen op het spelbord
puzzelt, wint.
Multiplayer

TFF-459932 Bestseller!
The Genius Square

Alle 62.208 puzzels hebben minstens één oplossing. Heb je de
ronde gewonnen? Speel gerust nog een keer!
5-25 minuten
1-2 spelers
vanaf 6 jaar

The Genius Star is de opvolger van The Genius Square voor wie
echt van een uitdaging houdt! Het spelbord is in de vorm van een
ster en de vakjes waar je op puzzelt zijn driehoekjes. De blokkers
zijn nu ook driehoekjes.

Multiplayer

TFF-036186 Nieuw!
The Genius Star

De basis is weer hetzelfde: werp de dobbelstenen en leg op die
plekken de zeven blokkers. Puzzel daarna de elf gekleurde vormen
op het spelbord, waarbij je de blokkers niet mag verplaatsen. Er
zijn in totaal wel 165.888 verschillende puzzels mogelijk, die altijd
een oplossing hebben!
5-25 minuten
1-2 spelers
vanaf 6 jaar

86

De IQ reeks van Smart Games zet je serieus aan het denken! Deze IQ spellen in handig zakformaat, jouw “partner in brain-crime” voor onderweg.

SG-477 Bestseller! SG-423
IQ Fit
IQ Link

SG-411
IQ Stars

B R AI N T E AS E RS S M ART G AM E S

SmartGames is wereldwijde marktleider in logische denkspellen. De award winnende
spellen zijn perfect voor spelers van alle leeftijden. Elke SmartGame wordt zorgvuldig
ontworpen en gemaakt van kwalitatieve materialen die lang meegaan. En met zoveel
opdrachten kan je elk spel blijven spelen, telkens opnieuw. Houd je hersenen fit met deze
één- en sinds kort ook meerspeler spellen. Wij laten u graag de bestsellers én nieuwe titels
zien.

SG-455 Bestseller! SG-424 Nieuw!
IQ Puzzler Pro
IQ Arrows

Wat een drukte op het strand! Puzzel je een weg door de chaos of duik in het “dol-fijn” puzzelspel met 7 magnetische puzzelstukken en 48 opdrachten van makkelijk tot razend moeilijk.

SG-T300
Magnetic Travel Games Puzzle Beach

SG-T310 Nieuw!
Magnetic Travel Games Flippin’ Dolphins

SG-M201 Nieuw!
Cube Duel (multiplayer)

87

B R AI N T E AS E RS S M ART G AM E S

Verschuif de eekhoorns en verstop
de nootjes.

SG-425
Squirrels Go Nuts (winnaar
Speelgoed van het Jaar 2018)

Ideaal voor de doorsnee puzzelaar van elke
leeftijd!

SG-HC302 Bestseller!
Happy Cube Original - 6 pack

Hou de dieren uit elkaar! De dieren maken
er een bende van.

SG-091
Smart Farmer

Help de konijntjes om zich al springend te
verstoppen!

Parkeer de auto’s in de juiste plaats!

SG-421
Jump In’

SG-434
Parking Puzzler

Elk puzzelmodel heeft zijn eigen vorm en
kleur, en van elke 2D puzzel kan je een 4 cm
kubus vormen.

SG-HC102
Display Happy Cube Original (24 stuks)

Spring de vijver over.... maar kijk
uit voor de vis!

SG-M501 Bestseller!
Froggit (Multiplayer)

Kan jij een kubus maken met 6
balvormige puzzelstukken?

SG-413
Cube Puzzler Pro

Gebruik je verstand bij het bouwen van
deze auto! Kan jij een auto volgens plan
in elkaar zetten?

SG-501
SmartCar Mini

Alles bekijken van Smart
Games? Scan deze code
SG-026
Jaak en de Bonenstaak

88

Laat de puzzelstukken vallen …en bereik
de top!

Probeer als eerste de ridders om te gooien en
daarna de koning. Gemaakt van vurenhout,
Nu met opbergtas!

Laat de ballen in de parachute stuiteren, maar Gooi de ringen rond de paaltjes en scoor punzorg dat ze er niet uitvallen. Een vrolijk en leer- ten. Een uitdagend behendigheidsspel voor
jong en oud!
zaam spel dat zorgt voor een hoop plezier!!

BS-GA123
Buiten Kubb

BS-GA133
Parachute

BS-GA145
Ringwerpen

Bouw een grote toren van 1 meter, gooi de
dobbelsteen en haal het blok met de juiste
kleur uit de toren zonder dat deze omvalt.

Deze diabolo is ideaal om je oog-handcoördinatie te verbeteren! Oefen coole trucjes met
deze rubberen diabolo.

Steek de pijl in de boog, trek hem strak en
zorg ervoor dat je een echte boogschutter
wordt zoals Robin Hood!

BS-GA277 (Jenga)
Grote Toren met Dobbelsteen

BS-GA305
Diabolo

BS-GA353
Pijl & Boog

Met deze ouderwetse bliktelefoon heb je
helemaal geen ingewikkeld apparaat nodig.

B U I T E N S PE L L E N B S T OY S

Buitenspelen met z’n allen, wie wil dat nou niet! Met onderstaande spellen van BS Toys kun
je je uren vermaken!

Alles bekijken van
BS Toys? Scan deze code

BS-GA361
Blik-o-foon
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S O C I A AL - E M O T I ON E E L O PE N U P !

Uitgeverij
Deze spellen inspireren kinderen en volwassenen, op een speelse wijze, open te zijn naar de
ander om elkaar en zichzelf (nog) beter te leren te leren kennen. De verschillende varianten
bevatten elk ruim 100 verrassende vragen en opdrachten die zorgen voor verrassende
antwoorden, hilarische momenten, serieuze overdenkingen, nieuwe ontdekkingen en bovenal…, veel plezier met elkaar!

OPU-1112
Openhartig Puber Tijd

OPU-1110
Openhartig Team Spirit

OPU-41121 Nieuw!
Openhartig Wereldwijd/
Worldwide (NL/EN)

OPU-1105 Bestseller!
Openhartig Kids

OPU-1118
Openhartig Vitaliteit

OPU-1111
Openhartig Go For It!

OPU-1113
Openhartig Private Time

OPU-1117
Openhartig Zingeving
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OPU-1119
Openhartig Dating

OPU-1120 Nieuw!
Openhartig Afscheid

OPU-1115
Openhartig Bijzonder

OPU-1108 Bestseller!
Openhartig Classic

OPU-1099
Openhartig In Love

OPU-1106
Openhartig Memories

OPU-1109
Openhartig Vuurwerk

OPU-1114 Bestseller!
Voor de LoL

Een aantal van bovenstaande spellen zijn ook verkrijgbaar in het
Engels en Frans. Bekijk het op onze webshop!

OPENHARTIG classic

OPENHARTIG go fot it!

OPENHARTIG
private time

OPENHARTIG vitaliteit

Hoe lekker zit jij in je vel?
Vitaliteit zegt iets over je
fysieke, mentale én emotionele
balans. Het geeft aan hoe fit,
energiek en veerkrachtig je in
het leven staat. Hoe lekker zit jij
in je vel?

Voor het delen van intimiteit!
Geef jij jezelf helemaal bloot aan
je geliefde ofwel deel jij echt alles
met je geliefde? Hoe openhartig
zijn jullie naar elkaar én geldt
dat ook voor hele gevoelige
onderwerpen?

OPENHARTIG dating

OPENHARTIG Kids (7+)

Te gekke uitdagingen voor veel
plezier met elkaar!
Praatjes genoeg met je ouders,
je buren, de juf of je vriendjes…,
maar wat weet je nou eigenlijk
van elkaar?

OPENHARTIG
bijzonder

Mooie gesprekken beginnen
bij duidelijke vragen!
Dit spel is speciaal gemaakt
voor én door bijzondere
mensen met een beperking.

voor de lol

Zin om eens goed te lachen
samen? Snel energie of ontspanning nodig? Of je nu twee
minuten tijd hebt of een hele
avond, of je nu met tweeën
bent of met vijfentwintig, ‘Voor
de Lol’ is dé leukste oplossing.
Deze spetterende doos zit
boordevol met de mafste
spelletjes voor jong en oud!

Voor je het weet ken jij je date!
Of je nu voor het eerst een date
hebt of hiermee al meer ervaren
bent: daten blijft spannend!
De vragen zullen zorgen voor
onthullende antwoorden en
ontspannen gesprekken.

OPENHARTIG in love

Uitdagende vragen en
opdrachten voor pure liefde!
Met ‘Openhartig In Love’ leren
verliefden elkaar op een leuke
manier goed kennen.

O PE N U P ! S O C I A AL - E M O T I ON E E L

Originele vragen en uitdagingen om
elkaar (nog) beter te leren kennen!
Door de afwisselende vragen en opdrachten
komen spelers meer te weten over elkaar en
over zichzelf.

Pittige vragen om te ontdekken
waar je écht voor gaat!
Heb je verlangens of dromen over de
toekomst óf heb je alles al gepland? Wat wil
jij bereiken? Wie of wat daagt je uit of wat
houd je tegen; waar ga jij écht voor?

nieuw
2-talig
NL / EN

OPENHARTIG
team spirit

Verrassende vragen en uitdagingen voor én met elkaar!
Gezamenlijk dat ene doel
bereiken? Versterk de band,
durf op elkaar te vertrouwen,
voel de teamspirit en laat je
verrassen.

OPENHARTIG
puber tijd

Waar kom jij je bed voor uit?
Wat wil de wereld van mij? Wat
vinden mijn vrienden van mij?
Wat verwachten mijn ouders
van mij? Vragen waarvan de
antwoorden regelmatig met
elkaar botsen.

OPENHARTIG vuurwerk
Voor spetterende feestdagen
en een feestelijk Nieuwjaar!
Deze vragen en opdrachten
dagen jullie uit de feestdagen
eens op een andere manier
door te brengen om het nieuwe
jaar goed, tevreden en vol
vertrouwen te starten.

OPENHARTIG memories

OPENHARTIG
wereldwijd

Ontdek jullie culturen én elkaar!
Met veel verschillende mensen
delen wij de aarde. Maar hoe goed
kennen wij elkaar? Leer elkaars
culturele achtergrond én elkaar
(nog) beter kennen en te begrijpen.

OPENHearted
worldwide

Explore each other’s culture
and values!
We share the earth with lots of
different people. But how well do
we know each other? Get to know
each other better and understand
each other’s cultural background.

Laat kostbare herinneringen
niet verloren gaan!
Openhartig Memories biedt een
prachtige gelegenheid stil te
staan bij het leven van je opa,
oma, vader, moeder, kinderen,
vrienden of andere dierbaren.

nieuw

OPENHARTIG afscheid

Aandacht voor elkaar na
verlies van een dierbare
Het verlies van een dierbare
beleeft iedereen anders. Een
afscheid raakt. Je leven kan er op
veel manieren door veranderen.
Wat wil je koesteren? Hoe ga je
om met herinneringen? Waar sta
je nu? En wat brengt de toekomst?

OPENHARTIG zingeving

Ontdek je diepste drijfveren!
Spelend met elkaar kom je meer
te weten over wat een ieder drijft,
waar je echt blij van wordt en wat
er wezenlijk toe doet in je leven.
Niet omdat het moet, maar omdat
het betekenisvol voelt.
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Bekijk hier de hele
collectie van OpenUp

OPU-DISP
Openhartig Display

Door complimenten voel je je gezien, erkend en gewaardeerd. Je krijgt een lach op je gezicht,
gaat stralen en sprankelen. De Complimentenspellen zorgen voor plezier en verbinding op
een speels en ontspannen manier. Dit zijn unieke producten vol liefde en positiviteit!

CPL-01297 Bestseller!
Complimentenspel

CPL-72613
Complimentenspel Autisme

CPL-72606
Complimentenspel ADHD

CPL-72620 Nieuw!
Complimenten Inspiratie Boek

Bekijk hier alles van het
Complimentenspel
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al bijna

200verkoc.0ht!00

52 coachingkaartjes
zelfvertrouwen!

48 EQ-coachingkaartjes
emoties en gevoelens

2 x 25 sterke positieve
eigenschappen

51 bouwstenen
positief denken én doen

DUB-EIG Bestseller!
EigenWijsjes

DUB-LEK

DUB-SJS Bestseller!

DUB-OKI

48 beweegopdrachten
voor 6 unieke spelvormen

51 rijmkaarten
geheugenspel

48 lekkerbekkende
struikel- en stuiterzinnen

• articulatie
en concentratie

• denksport
de ultieme uitdaging

DUB-RIJ

DUB-TON

DUB-CBZ

• leer positief denken!

• motorische
ontwikkeling
DUB-TOP

TOP-tot-TEEN beweegspel

• de taal van emoties!
Lekker-in-je-vel-spel

• rijmwoordenschaten geheugenspel
Rijmelarij

• zelfvertrouwen!
Spiegel-jezelf-spel

Tongbrekers Bestseller!

• vergroot veerkracht!

O PE
! S OSCOI CAIAL
E EELE L
DU
B BNE UL ZP E
A AL- E
- ME OMTOITON
I ON

Dubbelzes uitgeverij produceert en ontwikkelt samen met deskundigen uit het werkveld
praktische, handzame en breed inzetbare educatieve kaartspellen die je écht verder helpen.
Spelmaterialen met extra downloads voor thuis, onderwijs, coaching of therapiepraktijk.

Okidootjes Veerkracht

96 schaakopgaven
met directe zelfcontrole

Check! de beste zet
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C ON C E P T E N L ON DJ I

Londji blaast traditioneel speelgoed uit de oude doos nieuw leven in door ze in een fris en
modern jasje te stoppen. En dit doen ze met humor, fantasie en eigentijdse ontwerpen. Ook
geloven ze dat je nooit te oud bent om te spelen, dus maken ze producten voor jong en oud.
Prachtige spellen en puzzels die er net wat anders uitzien. Uniek door de vorm en het design,
ontworpen en geproduceerd in Barcelona en gemaakt van recycled karton.

Plastic buisjes met kunstwerken van beroemde schilders.

LON-PZ104M12 Bestseller!
Display Micropuzzels - Classic
Art Mix (150) (12 stuks)

Plastic buisjes met verschillende kunstwerken
van Vincent van Gogh.

LON-PZ166M12 Bestseller!
Display Micropuzzels - Vincent
van Gogh Mix (150) (12 stuks)

Plastic buisjes met verschillende afbeeldingen
van dieren in het wild.

LON-PZ139M12
Display Micropuzzels Wildlife Mix (150) (12 stuks)

Plastic buisjes met kunstwerken van beroemde schilders.

Classic Art Puzzle Sunflowers van Vincent
van Gogh verpakt in een kartonnen koker.

Caleidoscopen met verschillende afbeeldingen van biodiversiteit.

LON-PZ144M12
Display Micropuzzels - Classic
Art 2 Mix (150) (12 stuks)

LON-PZ271U Bestseller!
Sunflowers Vincent van Gogh (100)

LON-CD190M12
Display Caleidoscoop Biodiversity Mix (12 stuks)

Een fantasievolle illustratie van een savanne die na Een fantasievolle illustratie op een bouwplaats- Toet, toet! Leg de 48 stukjes op hun plek en
waar veel grappige details zijn te ontdekken.
het puzzelen nog veel kijkplezier zal opleveren.
breng orde in de verkeerschaos.

LON-PZ021U
Roar (36)
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LON-PZ368U Bestseller!
I Want to Be… Builder (36)

LON-PZ329U
Beep Beep! (48)

Een leuke puzzel van een kronkelige rivier
waar veel in gebeurt, van maar liefst 3 meter
lang. Lukt het jou om de lange rivier helemaal
in elkaar te puzzelen?

LON-PZ302U
My Race (54)

LON-PZ301U Bestseller!
My River (54)

Maak een ontdekkingsreis door de ruimte met Ontdek onze fantastische wereld terwijl je de
deze “glow in the dark” puzzel.
stukken in elkaar zet. Zoek daarna ook naar
illustraties in de puzzel.

LON-PZ391U Nieuw!
Discover the Planets (200)

Op de rug van een eenhoorn, vergezeld door
vele dieren, het avontuur tegemoet. Een
puzzel met glitter waar iedereen zijn fantasie
de vrije loop kan laten door middel van deze
prachtige illustratie.

LON-PZ369U
My Unicorn (350)

LON-PZ392U
Discover the World (200)

C ON C E P T E N L ON DJ I

Ready? Set? Go! De race gaat beginnen. Kan jij
deze lange puzzel van wel 3 meter helemaal
in elkaar puzzelen en zo ontdekken wie de
winnaar is?

Een puzzel waarin je twee realiteiten kunt
ontdekken. Het blauwe vergrootglas laat de
dinosauriërs zien in de tijd dat ze daadwerkelijk leefden. En het rode vergrootglas laat ze
zien zoals we ze tegenwoordig nog wel eens
tegenkomen, als een fossiel.

Een uitdagende houten balanceerspel. Probeer
zoveel mogelijk bolletjes wol op de kat te
leggen, zonder dat hij zijn evenwicht verliest
waarbij de bolletjes op de grond vallen.

LON-PZ393U
Discover the Dinosaurs (200)

Bekijk hier de eigentijdse
ontwerpen van Londji

LON-WT003U Bestseller!
Meow!
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C ON C E P T E N L AN K A K ADE

Lanka Kade is een familiebedrijf, opgericht in 1994, in het hart van het UK. Het bedrijf creëert met passie
houten speelgoed van rubberhout, uiteraard van hoge kwaliteit. Het ontwikkelen en ontwerpen van het
speelgoed doen ze in het UK, de productie vindt plaats in Sri Lanka. Op verantwoorde wijze wordt het
hout vanuitgeproduceerde rubberbomen gebruikt om mooie houten speelfiguren en puzzels van te maken. Daarnaast ondersteun je met elke aanschaf het schoolfonds van Lanka Kade, waarmee ze in Sri Lanka
scholen ondersteunen met boeken en gezonde voeding.

LAN-DSC11 Bestseller!
Display Boerderijdieren
(48 stuks)

LAN-DSC22
Display Wilde Dieren
(88 stuks)
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LAN-DSC12
Display Wilde Dieren
(48 stuks)

LAN-DSC21
Display Boerderijdieren
(96 stuks)

LAN-LJ25
Alfabet Puzzel - Draak Dazzle (26)

LAN-NJ42
1-10 puzzels - Shovel (10)

C ON C E P T E N L AN K A K ADE

De houten speelfiguren zijn heerlijk om vrij mee te spelen. Kinderen combineren speelfiguren met allerlei
ander speelgoed wat voor handen ligt en spelen er de mooiste verhalen mee. Goed voor de ontwikkeling,
creativiteit en fantasie. Daarom zijn speelfiguren altijd goed.

LAN-NJ70 Bestseller!
1-25 puzzels - Krokodil Conga (25)

LAN-NJ38 Bestseller!
1-10 puzzels - Eenhoorn (10)

LAN-NV40
Voertuigen - Tractor

Bekijk hier de complete
houten collectie van
Lanka Kade

LAN-NW16
Push Along - Hond

LAN-TS03
Vormenpuzzel - Dieren uit het
Oerwoud (6)
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C ON C E P T E N S T E DE N

House of Holland Stedenconcept
Trots op je stad en streek? Met het House of Holland Stedenconcept gebruiken wij de unieke en karakteristieke gebouwen, plekken, voorwerpen, uitspraken en sfeer die jouw thuis symboliseren in spel- en
puzzelvorm. Creëer thuis de sfeer en verbondenheid van jouw stad, dialect en streek – en speel ermee!
Puzzel een 3D Dom of de Sassenpoort, waan je in je eigen stadscafé of neem het tegen elkaar op met
zoveel mogelijk streekwoorden in het woordenspel. Plezier, genieten en trots zijn.

TFF-373777 Nieuw!
Zeeuws Café (1000)

TFF-373722 Nieuw!
Mestreechs Kaffee (1000)

TFF-373715 Nieuw!
Alkmaars Café (1000)

Scoor dubbele punten met je eigen dialect!
De liefde voor streektaal hangt sterk samen met de verbondenheid en trots die mensen voelen voor hun streek of provincie. En met deze liefde voor je streek maakt het
niet uit of je import of een local bent. Met dit Woordenspel kun je lekker spelen in je
eigen taal. Alles mag, zolang het maar door de medespelers
herkend wordt als het eigen dialect of lokale uitspraak.
Dus ga de strijd aan en proat geen Nederlands met mie!

TFF-373654 Nieuw!
Het Twents Woordenspel
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TFF-373586 Nieuw!
Het Haags woordenspel

TFF-373678 Nieuw!
Het Broabants Woordenspel

43 cm hoog

TFF-373180 Bestseller!
3D Gebouw - De Utrechtse
Dom (140)

C ON C E P T E N S T E DE N

TFF-373265 Nieuw!
3D Gebouw - Martinikerk
Groningen (140)

TFF-373227
3D Gebouw - Rijksmuseum
Amsterdam (134)

Bekijk hier de hele
collectie van het
stedenconcept
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C ON C E P T E N Z O Z OV I L L E

Niemand is perfect, in een ieder van ons schuilt wel een monstertje. Johan Potma en Mateo
Dineen zijn kunstnaars en de geestelijke vaders van de monsters in Zozoville; ze laten
iedereen zien dat die monstertjes om te knuffelen zijn! Ze plaatsen de monsters in
herkenbare situaties en laten zo zien dat niemand perfect is.
De wereld van Zozoville bestaat spellen, kinderpuzzels, prenten en een kalender.

15 minuten
2-4 spelers
vanaf 4 jaar

TFF-373104 Nieuw!
Zozoville Same Same
(memo)

TFF-373111 Nieuw!
Zozoville - Bedtime Stories
(100)
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TFF-373074 Nieuw!
Zozoville Domino

TFF-373142 Nieuw!
Zozoville - Morning Commute
(200)

C ON C E P T E N Z O Z OV I L L E

Ben je 1 en al haar en ongeneeslijk knuffelbaar?
Grijns je als je lacht, heb jij een toverspreuk bedacht?
Wil het monstertje in jou, weten dat ik van ‘m hou?
Lijkt je oom of je hond op een pukkelige kont?
We durven te wedden, we kunnen je redden.
Verander geen zier, voor jou zijn wij hier.
Open de doos, speel en gil.
Wees welkom, in de wereld van Zozoville.

Bekijk hier deze
fantastische monstertjes
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C ON C E P T E N B I L L I B I RD S
102

Met het BilliBirds concept leren kinderen over emoties en gevoelens. Prachtig vormgegeven
in vrolijk artwork kunnen de kinderen lezen, puzzelen en spelen met de BilliBirds.
Elk vogeltje staat voor een emotie of gevoel en komt met een verhaal. Hiermee kunnen
kinderen samen met hun ouder(s) de verschillende emoties verkennen.
De BilliBirds figuurtjes nodigen uit tot spel en het naspelen
van de verhalen of soortgelijke situaties die kinderen meemaken.
Leuk, schattig, creatief en leerzaam!

C ON C E P T E N B I L L I B I RD S

BLB-390329 Nieuw!
Billibirds - Happy Bird
Mini Play Set

BLB-390336 Nieuw!
Billibirds - Grumpy Bird
Mini Play Set

BLB-390343 Nieuw!
Billibirds - Colourful Bird
Mini Play Set

BLB-390350 Nieuw!
Billibirds - Fast Bird
Mini Play Set
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S PE E L K A ART E N

PI AT N I K

Speelkaarten

De speelkaartenfabrikant Piatnik maakt al sinds 1824 speelkaarten van hoge kwaliteit
in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De slogan van Piatnik is: “Mensen die niet spelen,
nemen zichzelf te serieus!”.
Deze bijzondere speelkaarten met diverse thema’s zijn ideaal als cadeau of verzamelobject. De speelkaarten zijn in pokerformaat: 63 x 88 mm.

Single decks
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PIA-131219
Noble House Speelkaarten
(display = 12)

PIA-140211
Opti Bridge Speelkaarten 4 Index
(display = 12)

PIA-164910 Bestseller!
Vincent Van Gogh
Speelkaarten - Single Deck

PIA-162114 Bestseller!
Whisky Speelkaarten Single Deck

PIA-165016
Classic Cars Speelkaarten Single Deck

PIA-165214
Banksy Speelkaarten Single Deck

PIA-151118 Bestseller!
Rail Art Speelkaarten Single Deck

PIA-116216
Gangsters Speelkaarten Single Deck

PIA-168819
Mugshots Speelkaarten Single Deck

PIA-167317 Bestseller!
Tough Women Speelkaarten Single Deck

S PE E L K A ART E N PI AT N I K

PIA-142918
Pin-Ups Speelkaarten Single Deck

PIA-148910
Monet Speelkaarten Single Deck

PIA-161513
Gustav Klimt Speelkaarten Single Deck
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S PE E L K A ART E N & AC C E S S O R I E S

Double decks

PIA-226748 Bestseller!
Vincent van Gogh Sterrennacht
Speelkaarten - Double Deck

PIA-253645 Bestseller!
Escher Up & Down
Speelkaarten - Double Deck

PIA-251443
Escher Left & Right
Speelkaarten - Double Deck

Accessoires
Op onze webshop vind je niet alleen de leukste speelkaarten, maar ook accessoires voor
kaartspellen.

PIA-289590
Kaarthouder

PIA-280290
Kaartschud
Machine en Schoen - 2 in 1

Bekijk hier de speelkaarten
van Piatnik

ENG-390817
Kaarthouder hout
middel 35 cm
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ENG-390809
Kaarthouder hout
groot 50 cm

Zoek een paar bij elkaar
VBK-68959
Vogels - Memospel

Zoek een paar bij elkaar
Een uniek kwartspel met hindernissen
VBK-69185
VBK-76862 Nieuw!
Vogels van de Lage Landen - Commotie in het Museum - Kwartet
Memospel

Zoek de schilderijen bij elkaar
VBK-20933
Hollandse Meesters Memory

Zoek een paar bij elkaar
VBK-72000
Mispoes - Memospel

G I F T S KO S M O S

Deze prachtig geïllustreerde memospellen zijn een geheugentraining voor jong en oud. Het
doel is om de kaarten met afbeeldingen van o.a. hondengedrag, pootafdrukken en paartjes van
vogels bij elkaar te zoeken. Deze spellen zijn ideaal om mee te nemen (ook op vakantie) en een
must-have voor iedere dierenliefhebber. Ook de liefhebbers van kunst kunnen lekker spelen:
zoek de Hollandse Meesters bij elkaar of speel kwartet met Commotie in het Museum.

Herken 25 dieren aan hun pootafdruk
VBK-74356
Dier & Sporen

Bekijk hier deze mooie
giftitems van Kosmos

Zoek een paar bij elkaar
VBK-68096 Bestseller!
Vlinders - Memospel

Zoek een paar bij elkaar
VBK-74134
Honden - Memospel
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G I F T S K I K K E R L AN D

Kikkerland Design ontwerpt unieke gifts en gadgets met een glimlach. Je koopt nooit ‘een’
flesopener van ze, maar ‘de’ flesopener. Ingenieus, grappig, mooi en een beetje extra. Dat willen ze alledaagse producten meegeven, want iets wat je veel gebruikt mag ook veel plezier
geven.

KIK-HB05 Bestseller!
Maak Je Eigen Motorboot Huckleberry
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KIK-HB03
Maak Je Eigen Hengel Huckleberry

KIK-KR13-W
Multitool met Hamer 5 in 1
sleutelhanger

KIK-4342 Bestseller!
4 in 1 Pen
(Assorti zwart of zilver)

KIK-4362
Retro Vierkleurenpen
(Assorti geleverd)

KIK-US186-EU
Retro Arcade Game

KIK-HB06
Zakmes - Huckleberry

KIK-ST05
Zandloper Magnetisch
60 seconden

KIK-GG129
3D Speelkaarten
Dinosaurussen

KIK-ST71
Stormglas Barometer

KIK-4340 Bestseller!
Pennenset Old and Wise

KIK-GG113
3D Speelkaarten Bird (display=12)

KIK-GG38 Bestseller!
3D Speelkaarten Cat (display=12)

KIK-1201 Bestseller!
Muziekdoosje
Happy Birthday

G I F T S K I K K E R L AN D

KIK-BL02-EU
Leeslampje
Wasknijper Hout

KIK-CD134
Naaisetje (display=12)
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G I F T S K I K K E R L AN D & I M AG E B O OK S

KIK-SB02-A Bestseller!
Display Feline Fine
Stress Balls (16 stuks)

KIK-CD144
Baardverzorging
Setje (display=12)

Bekijk hier het
assortiment Kikkerland

IMB-32941
Speel je mee?
Display (12 stuks)

IMB-32378
Babbelblik Display (16 stuks)

IMB-30329 Bestseller!
Display Early Learning
Spelletjesblikken (16 stuks)

Bekijk hier het
assortiment ImageBooks
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Gooi de dobbelsteen en draai de deksel op de goede kleur.
Gebruik nu de pincet om de juiste groente te pakken.
20-30 minuten
1-4 spelers

G E Z E L S C H AP S S PE L L E N B S T OY S

BS Toys ontwerpt en ontwikkelt originele spellen en speelgoed met een actieve en educatieve twist. Hoge kwaliteit, originaliteit en een gezonde dosis plezier staan bij ons voorop!
Spelen is ontzettend belangrijk, zeker in deze tijd waarin beeldschermen steeds prominenter
aanwezig zijn en er een constante stroom aan wereldnieuws is. De spelmaterialen van BS
Toys zijn daarom geschikt voor jong en oud, groot en klein, voor buiten en voor binnen.

vanaf 4 jaar

BS-GA347
Veggie

Bestseller!

Draai een kaart om en vind als eerste een sok
met de plopper. Maar let op! Heeft de krokodil een linker
sok of een rechter sok nodig?
20-25 minuten
1-4 spelers

BS-GA350
Kroko’s Sok (nominatie
Speelgoed van het Jaar 2019)

vanaf 4 jaar

Nieuw!

Verzamel pagegaaien en scoor punten. Maar heb
je twee of drie papagaaien van dezelfde kleur, dan raak je
je punten weer kwijt! Een spel waarbij je niet alleen tactiek
en geluk nodig hebt, maar zeker ook lef en gunfactor van je
medespelers. Als iemand jou een papegaai geeft, dan mag je
dat niet weigeren. Lukt het jou om vier of meer pagegaaien te
verzamelen? Of hou je het veilig bij ééntje?
BS-GA368
Parrots

15 minuten
2-4 spelers
vanaf 7 jaar
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G E Z E L S C H AP S S PE L L E N B S T OY S

Nieuw!

BS-GA369
Crocs outfit

30 minuten
1-4 spelers

Croc heeft eens even lekker geshopt, maar wat kost zijn
outfit eigenlijk bij elkaar? Jij kunt hem helpen door een eindbedrag
te berekenen. Dit doe je door een keersom te maken van de items
wat hij om en aan heeft. Tel snel het aantal items wat hij om-, of
aanheeft en maak een keersom om het getal uit te rekenen. Zoek
nu als de wiedeweerga dit bedrag in de tafelkaarten en zorg dat jij
als eerste de goede kaart pakt met je plopper. Een leukere manier
om te leren rekenen met tafels is er niet!

vanaf 6 jaar

Nieuw!

Bouw de mooie torens en leer spelenderwijs over vormen,
kleuren en train ruimtelijk inzicht. Met 12 voorbeeldkaarten speel
je dit spel op verschillende levels. Of verzin gewoon je eigen toren
natuurlijk!

BS-GA370
Stack Tower

20 minuten
1-3 spelers
vanaf 4 jaar

Nieuw!

Dit is niet 1 memospel, maar dit zijn wel 8 verschillende
ineen! Til de vissen op om de afbeeldingen te vinden die bij elkaar
horen. Verwissel de kaarten om een ander spel te spelen. Wie verzamelt de meeste vissen? Probeer de afbeeldingen te vinden die
bij elkaar horen, om zo de meeste vissen te scoren!
BS-GA371
Memo Fish

10 minuten
2-4 spelers
vanaf 4 jaar

Nieuw!

Uren vermaak en knusse avonden gegarandeerd met dit
fantastische keezenspel, ganzenbord en ludospel in één.

BS-GA374
Tock & Goose

30 minuten
2-6 spelers
vanaf 5 jaar
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Rummikub is een overbekend familiespel, dat
inzicht, durf en tactiek combineert. Zo snel
mogelijk je stenen van je plankje op tafel weten
te leggen is het doel van dit spel. Wie legt de
slimste combinaties? Geschikt voor kinderen
vanaf 6 jaar.

GOL-50.400 Bestseller!
Rummikub The Original Classic

Stap op en maak met dit kaartspel ieder een
fietstocht van 100 km. Langs hei, bos, plassen en
zee. Probeer je tegenstander te hinderen en zelf
de rit te winnen. Doel van het spel is als eerste
100 km af leggen in 4 verschillende tochten.

GOL-70.604
Stap Op

Het overbekende familiespel Rummikub in
praktische reis uitvoering. Maak mooie cijferreeksen met de gekleurde cijfers op je plankje.
Wie legt de slimste combinaties? Een spel dat
inzicht, durf en tactiek combineert.
Voor 2 tot 4 spelers vanaf 6 jaar.

Zoek je kansen en leg zo snel mogelijk je driehoekige stenen aan. Maar let op! Denk goed
na waar ze de meeste punten opleveren.

GOL-60.630 Bestseller!
Triominos Classic

GOL-50.290
Rummikub Travel

Het Padvinderspel, pure nostalgie. Breng je
patrouille snel naar ‘t eindpunt van de route;
speel je kaarten uit, en zet je tegenstander op
een dwaalspoor.

GOL-70.605
Padvinderspel

G E Z E L S C H AP S S PE L L E N G OL I AT H

Goliath games is producent van gezelschapsspellen en interactief speelgoed met toppers
zoals Rummikub, Triominos en Sequence.

Spanning en snelheid worden elke ronde groter. Door strategie te gebruiken moet je proberen je fiches op het juiste moment op het
juiste vakje te leggen. Dan heb je gewonnen!

GOL-75.000.006 Bestseller!
Sequence

Bekijk hier het hele
assortiment van Goliath
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G E Z E L S C H AP S S PE L L E N B R AI N G AM E S & PI AT N I K

Pinguïns sjeezen door de school
in het allereerste schietspel met
pionnen die zich in bochten
wringen en springen! De pinguïns
zijn cool en schieten over het ijs,
dit is ICECOOL!
BRG-95465
ICECOOL 1

30-40 minuten
2-4 spelers

BRG-95540
ICECOOL 2

vanaf 6 jaar

Nieuw!

Dit memospel laat heel treffend zien hoe alledaagse voorwerpen in de loop van de tijd zijn veranderd. Soms zie je verbluffende overeenkomsten!
15-20 minuten
2-6 spelers
vanaf 8 jaar

PIA-663291
Old & New

Nieuw!

Reis de wereld rond met de Lama Express! De trein reist
langs 4 continenten: Europa, Afrika, Noord-Amerika en Azië. Na
hun avontuur willen de lama’s zo snel mogelijk weer thuis zijn. Wie
brengt de lama’s als eerste thuis? Of sta je vast op een zijspoor…
30 minuten
2-4 spelers

PIA-664045
Lama Express
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vanaf 5 jaar

Speciaal voor behendige schildpadden! Schildpadden zijn niet de meest snelle dieren. Behalve wanneer ze honger hebben! Race tegen de andere schildpadden om als eerste de verse sla te kunnen eten.
15-25 minuten
2-5 spelers

TFF-723490
Schildpaddenrace

vanaf 5 jaar

Nieuw!

De drie schildpadden houden ervan om hun
schilden te wisselen. Een andere kleur geeft een frisse
look! De groene schildpad neemt het rode schild, de
gele een groen schild en de rode schildpad wil een geel
schild hebben. Wanneer je een tegel omdraait waar een
schildpad op staat die er precies zo uitziet als één van
de drie schildpadden, mag je de tegel houden. Heb je nu
wel geluk? Wie de meeste kaarten verzamelt wint!
30 minuten

TFF-723599
Otti Panserotti

2-4 spelers
vanaf 5 jaar

G E Z E L S C H AP S S PE L L E N T U C K E R ’ S F U N FAC T O RY

Nieuw!

Kang-A-Roo is een kaartspel al geschikt vanaf jonge
leeftijd. Je moet zoveel mogelijk kangoeroes verzamelen. Wil je de paarse kangoeroe? Speel dan een paarse
kaart. Maar let op, een andere speler kan de kangoeroe
weer van je afpakken. Eenvoudig en snel te spelen.

10-20 minuten
3-6 spelers

TFF-661518
Kang-A-Roo

vanaf 6 jaar

Bekijk hier het hele
assortiment van Tucker’s
Fun Factory
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G E Z E L S C H AP S S PE L L E N T U C K E R ’ S & M AT T E L & R AV E N S B U RG E R

Bestseller!

TFF-661990
Blue Banana

15-30 minuten
2-5 spelers

Blue Banana zet je hersenen aan het werk. Het
is een snel reactiespel voor laterale denkers. In het midden
liggen twee kaarten, die geven aan welke kaarten je mag
verzamelen. Bijvoorbeeld een roze hoge hoed en blauwe
banaan. De kleuren roze en blauw staan voor een flamingo en een walvis, zodra je deze dieren ziet liggen – mag je
ze verzamelen. Maar de hoge hoed is normaal zwart en de
banaan geel, dus je mag óók zwarte en gele kaarten verzamelen. Herken jij ze op tijd? Verkeerde kaarten leveren je
minpunten op. Ligt er écht niks meer, pak dan snel de blauwe banaan voor bonuspunten.

vanaf 10 jaar

Bestseller!

In het Scrabble Original bordspel probeert
iedere speler zo veel mogelijk punten te behalen. Hiervoor
hebben zij echter maar beperkt de tijd, wanneer de letters
op zijn is het spel voorbij. Iedere letter heeft zijn eigen
waarde en de letters gebruik je om complete woorden
mee te leggen.
MAT-Y9599
Scrabble
Original

20-30 minuten
2-8 spelers
vanaf 10 jaar

Bestseller!

Telkens veranderen de gangen; het lijkt wel
of het spookt. De schat lag net nog daar! Deze doolhof
lijkt wel betoverd. Wie weet ondanks die betovering toch
de geheimzinnige voorwerpen en schatten te vinden? Een
geestig spel vol verrassingen.

RAV-264421
Doolhof

20-30 minuten
2-4 spelers
vanaf 7 jaar
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Beleef uren plezier met meer dan 900 vragen in het basisspel,
zorgvuldig opgesteld om de hele familie om de tuin te leiden.
De vragen zijn verdeeld in 2 niveaus, kinderen en volwassenen,
en bevatten verschillende thema’s: geschiedenis, muziek, aardrijkskunde, sport, televisie,…
20-30 minuten

MEG-678500
Geen Ja Geen Nee

2-4 spelers
vanaf 7 jaar

G E Z E L S C H AP S S PE L L E N M E G A B L E U

Elk jaar lanceert MEGABLEU leuke, intelligente en innovatieve spellen die zowel kinderen
als volwassenen aanspreken.

Het doel van het spel is om als eerste alle 10 de cijfers naar de
andere kant van het bord te duwen, door slim te rekenen met
het aantal ogen dat je hebt gegooid.
De eerste speler die alle cijfers heeft ingedrukt, wint!
5 minuten
2-4 spelers

MEG-678047
Addit

vanaf 5 jaar

Bestseller!

In Anti-Monopoly kies je of je in het vel kruipt van
een monopolist, of je deel uitmaakt van de vrije concurrentie.
Hoe dan ook word je gedreven door prijzenoorlogen en marktmechanismen en ga je concurreren met je tegenspelers.
30 minuten
2-4 spelers
vanaf 8 jaar

MEG-678953
Anti-Monopoly
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G E Z E L S C H AP S S PE L L E N J U M B O

Bestseller!

Bestseller!

Een
razend spannend
actiespel waar je nooit
genoeg van krijgt!
JUM-00108
Pisa

Mens Erger Je Niet!,
wie kent het niet? Het
meest gespeelde spel!

10-20 minuten

20-30 minuten

2-4 spelers

2-6 spelers

vanaf 5 jaar

vanaf 6 jaar

JUM-00372
Mens Erger Je Niet

Het speelveld met 63 vakjes en 13 ganzen brengt de gezelligheid
terug op tafel. Wie haalt zonder kleerscheuren de finish? Wie belandt in de put of in de gevangenis? Een razendspannend spel dat
nooit verveelt!
20-30 minuten
2-6 spelers
vanaf 5 jaar

JUM-17968
Ganzenbord

Bestseller!

Het doel van dit klassieke bordspel is om de vlag van

je tegenstander te veroveren terwijl je je eigen vlag bewaakt. Je
staat er gelukkig niet alleen voor; je hebt een heel leger tot je beschikking, plus een verleidelijke spionne en zes bommen.
30-45 minuten
2 spelers
vanaf 8 jaar

JUM-19495
Stratego Original

Bestseller!

In deze familievariant van het bekende
vraag- en antwoordspel hebben jong en oud evenveel
kans om te winnen. Dankzij drie soorten vragenkaarten
(letterkaart, zandloperkaart en fotokaart) krijgen de
kinderen meer tijd of mogelijkheden om als eerste
het juiste antwoord te geven.
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15 minuten
2-5 spelers
vanaf 6 jaar

JUM-19779
Pim Pam Pet Family

Nieuw!

1-4 spelers
vanaf 8 jaar

JUM-19738
Overbooked

Het spannende strategie spel Stratego is er nu ook voor de jonge
spelers. In Stratego Junior strijden ze hand in hand om de vijandelijke vlag te veroveren!
20 minuten

G E Z E L S C H AP S S PE L L E N J U M B O

Alle passagiers willen de beste stoel in het vliegtuig bemachtigen. Ze hebben allemaal hun wensen en voorkeuren. Aan jou
als servicedeskmedewerker de taak om zoveel mogelijk passagiers
tevreden te houden.
30 minuten

2 spelers
4-11 jaar

JUM-19803
Stratego Junior Disney

Nieuw! Een spel vol spanning en sensatie! Een bende inbrekers

voert in de Koninklijke Munt van Spanje stap voor stap het plan van
de Professor uit. Hun doel is om 2,4 miljard euro aan bankbiljetten
te drukken in kleine coupures en vervolgens te ontsnappen aan de
politieagenten die het gebouw hebben omsingeld.
Een spel vol bluf en geheime identiteiten in de setting van de fenomenale serie La Casa de Papel. Wie kun je vertrouwen?
15 minuten
4-8 spelers
vanaf 14 jaar

JUM-19800
La Casa de Papel – Het Spel

Nieuw!

Help chef Sango de lekkerste Japanse
ramen te serveren. Kies tactisch de ingrediënten,
teken deze in je verschillende kommen en maak
de bestellingen van de klanten compleet.
Ben jij de beste sous-chef?
20 minuten
2-5 spelers

JUM-19793
Ramen Ink

vanaf 8 jaar
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G E Z E L S C H AP S S PE L L E N J U S T G AM E S

Just Games is een jong en creatief bedrijf dat de leukste spellen van Nederland maakt. Ze
maken onder andere: familiespellen, kinderspellen, expertspellen, memospellen en puzzels, veelal gebaseerd op succesvolle (tv) licenties.

Nieuw!

Het boodschappenspel is een vlot kaartspel waarbij het
geheugen van de spelers op de proef word gesteld. Bekijk aan het
begin van het spel de producten op je boodschappenlijst,
deze moet je onthouden tot het einde van het spel. Alle spelers
proberende boodschappen van hun boodschappenlijst in een winkelwagen te verzamelen.
15 minuten

JFT-30181
Max Geheugentrainer

2-6 spelers
vanaf 6 jaar

Speel nu de razend populaire spelshow in jouw woonkamer! Daag
je vrienden of familie uit voor een strategische taalstrijd en laat
zien hoe breed jouw Nederlands taalkennis is.
45 minuten
2-4 spelers
vanaf 10 jaar

JFT-30182
S.P.E.L. Show

Nieuw!

Het knotsknettergekke spel om ieder feest een extra
boost te geven! Naar links?! Of naar rechts?! Het kan alle kanten op!
Gooi met de dobbelsteen en leg je kaarten strategisch weg om zoveel mogelijk stropdasjes te verdienen. Of boeien die stropdasjes je
niet en zie jij je vrienden liever gekke dansjes doen, op elkaars rug
rijden en de polonaise lopen? Het kaartspel is voor alle vrouwkes
en mennekes die van een verrekkes lekker feest houden!
15 minuten
2-6 spelers

JFT-30194
Snollebollekes

vanaf 10 jaar

Bekijk hier het hele
assortiment van Just
Games
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Bestseller!

45 minuten
3-6 spelers

JFT-30157
Wie is de Mol - de code
-opdracht

vanaf 12 jaar

Verzamel een krachtig team van vrienden om aan de ultieme jacht
te beginnen. Werk als een team om de locatie van de voortvluchtige te achterhalen. en je team zijn op een missie gestuurd om 3
belangrijke codes te kraken.

20-40 minuten
2-4 spelers
vanaf 10 jaar

JFT-30159
Het Jachtseizoen - het
bordspel

G E Z E L S C H AP S S PE L L E N J U S T G AM E S

Jij en je team zijn op een missie gestuurd om 3 belangrijke codes te kraken. Alle teamgenoten zijn in het bezit van verschillende codes en sleutels. Door samen te werken is het mogelijk
om het mysterie rondom de codes op te lossen, maar wat als er
één persoon is die bewust de boel loopt te saboteren? Wie kun je
vertrouwen tijdens je missie en wie is de mol?

Bestseller!

Reis terug in de tijd naar het Birmingham van de jaren
twintig. Speel je eigen rol in een spannende gangsteroorlog tussen
verschillende groepen. Verhoog je persoonlijke statistieken zoals
charisma, kracht en intelligentie om zo je tegenstanders te verslaan
en je missie te volbrengen.

75-120 minuten
2-4 spelers
vanaf 12 jaar

JFT-30155
Peaky Blinders - under
new management

Nieuw!

Het creatieve woordspel van Denksport. Daag je vrienden
en familie uit voor een tactisch taalspel. Bewapen jezelf met pen
en papier en creëer de langste woorden om de meeste punten te
verdienen. Alle spelers hebben dezelfde letters tot hun beschikking,
dus speel slim om je tegenspelers te verslaan. Lukt het niet een
woord te vormen, dan kun je ervoor kiezen om te bluffen. Bekroon
jezelf tot taalkoning met Woordbluf!

30 minuten
2-6 spelers

JFT-30176
Woord Bluf

vanaf 8 jaar
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G E Z E L S C H AP S S PE L L E N I DE N T I T Y G AM E S

Identity Games is een Nederlands spellenbedrijf met ruime ervaring in het ontwikkelen van
eigen spellen. Bekende titels zijn de Weetjes Kwartetten, nijntje verstoppertje spelen en
Escape Room The Game.

Nieuw!

In dit bordspel leer je spelenderwijs een heleboel grappige en interessante feiten over onze planeet en de prachtige wilde
dieren die er leven. Via een speciale website bekijk je de mooiste
filmpjes en krijg je allerlei leuke vragen. Geef het juiste antwoord,
verzamel kaarten en verplaats je pion over het bord. De speler die na
8 spelrondes op de eerste plaats staat, is de winnaar! Het spel bevat
tevens een set fotokaarten, zodat je ook kunt spelen zonder internet.

IDG-13742
BBC Earth: Animals

20 minuten
2-4 spelers
vanaf 8 jaar

Nieuw!

Nightmare Horror Adventures is een spannende, meeslepende en avondvullende belevenis vol verrassingen. In ‘Welcome to
Crafton Mansion’ speel je één van de vijf Crafton-kinderen en ga je in
het oude landhuis op zoek naar aanwijzingen over de moord op jullie
ouders 15 jaar geleden. Onderzoek de kamers, herontdek je verdrongen herinneringen en kom stap voor stap dichter bij de waarheid.
Overleg en maak de juiste keuzes!
30-60 minuten

IDG-13766
Nightmare Horror
Adventures

4-5 spelers
vanaf 16 jaar

Bestseller!

Je hebt 60 minuten de tijd om je Escape Room uit te
komen. Puzzel je weg door de aanwijzingen heen en de speciale
decoder geeft aan of je oplossing juist is.
Inclusief 4 scenario’s, deze geven samen een doorlopend verhaal.
30-60 minuten
3-5 spelers
vanaf 16 jaar

IDG-07352
Escape Room The Game
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30-60 minuten
3-5 spelers
vanaf 10 jaar

IDG-10178
Escape Room The Game Jumanji Familie Editie

Bestseller!

In deze uitdagende en zenuwslopende 2 spelers editie
van Escape Room The Game werk je samen met 1 teamgenoot om
puzzels op te lossen en verborgen aanwijzingen te vinden. Het is een
race tegen de klok; je hebt maar 60 minuten om te ontsnappen. Als
je nog nooit een Escape Room hebt gespeeld, bereid je dan voor op
een compleet nieuwe ervaring!

G E Z E L S C H AP S S PE L L E N I DE N T I T Y G AM E S

In deze uitdagende familie editie van Escape Room The Game
moet je samenwerken om puzzels op te lossen en verborgen aanwijzingen te vinden. Het is altijd een race tegen de klok; je hebt
maar 60 minuten om te ontsnappen. Nu 3 Escape Rooms met een
verschillende moeilijkheidsgraad.

Deze editie bevat 1 introductie avontuur en 2 complete avonturen.
Tijdens het spelen heb je een smartphone nodig met Escape Room
The Game app met daarin de digitale Chrono Decoder óf de Chrono
Decoder uit het basisspel.

IDG-10659
Escape Room The Game 2 Spelers Editie
(Winnaar Speelgoed van het Jaar
2019)

30-60 minuten
2 spelers
vanaf 16 jaar

Bekijk hier het hele
assortiment van
Identity Games
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PART Y S PE L L E N AC T IV I T Y & J U M B O

Nieuw!

Activity is een combinatie van creatieve
partyspellen. Spelers moeten alledaagse begrippen
raden die omschreven, getekend of uitgebeeld worden. Speel met z’n drieën tegen elkaar of met meer
spelers in teams tegen elkaar. Nog een extra spelelement is de open ronde, hierbij mag elk team meedoen. Wie als eerst de finish bereikt, wint. Gebruik je
handen, voeten en lachspieren – stilzitten is er niet
bij!
60 minuten
3-16 spelers
vanaf 12 jaar

TFF-738197
Activity

Al 30 jaar immens populair! Wereldwijd al

10 miljoen stuks verkocht.

Bestseller!

Party & Co Original is een doldwaas spel,
een geheid succesnummer op feestjes en spelletjesavonden. Het combineert de beste elementen van
de leukste gezelschapsspellen. Het gaat er steeds om
een van de vijf soorten opdrachten in het spel binnen
30 seconden te doen.
Nu met 2.000 nieuwe vragen en opdrachten. Kom
maar op! Wedden dat je niet kunt ophouden met
spelen… en lachen!
45 minuten

JUM-17890
Party & Co Original
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3-16 spelers
vanaf 14 jaar

TEAM3 is een samenwerkingsspel dat zowel spelers als
toeschouwers vermaakt. De spelers moeten zo snel mogelijk met 3D
bouwstenen een structuur zien te bouwen. Het is echter niet zo simpel
als het lijkt. Horen, zien en zwijgen. Iedere speler krijgt een rol. De eerste speler mag niet praten maar mag als enige de te bouwen structuur
zien. De volgende speler krijgt dus niets te horen. De derde speler mag
niets zien maar mag als enige speler bouwen.
20-40 minuten
3-6 spelers
vanaf 14 jaar

BRG-95557
TEAM3

Is het een giraf of een gorilla? Of misschien allebei...? In dit snelle reactiespel proberen de spelers setjes van 2 kaarten te bemachtigen met
daarop dieren die ‘in elkaars huid’ zijn gekropen. Lukt het jou om niet te
veel te lachen om de vreemde dieren? De speler die de meeste setjes
heeft bemachtigd wint het spel.
15-25 minuten

PART Y S PE L L E N B R AI N G AM E S & M E G A B L E U

Bestseller!

2-8 spelers
vanaf 7 jaar

BRG-95564
Pigasus

Bestseller!

De adult party game voor meme-liefhebbers!

Gebruik je verbeelding en je ziekste gevoel voor humor en combineer de fotokaart van de ronde met je grappigste tekstkaart.
De spelers zijn om beurten jury en oordelen welke speler de beste
combinatie heeft gemaakt. De speler met de grappigste combinatie van de ronde scoort een punt en wint de kaart.
Speel tot iemand 20 punten heeft verdiend… of tot je honger hebt
en bestel dan een pizza.

30 minuten

MEG-678986
What do you Meme
Nederlandse uitgave

3 spelers
vanaf 18 jaar
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PART Y S PE L L E N M E G A B L E U & G OL I AT H & M AT T E L

Bestseller!

1985.

Het klassieke tekenspel dat nog even populair is als in

• Je hoeft helemaal niet te kunnen tekenen. In tegendeel: als je ‘niet
kunt tekenen’, wordt het spel nog leuker.
• Twee soorten opdrachtkaarten (120 kaarten voor volwassen spelers
en 80 voor jongere spelers) maken dit een fantastisch spel voor kinderen en volwassenen.
MAT-GPW42
Pictionary Board Game
- Dutch

30 minuten
2 teams
vanaf 8 jaar

Bestseller!

Shit happens.... Ja, het leven valt niet mee... Shit Happens is
een hilarisch en weerzinwekkend, maar levensecht partyspel. Je komt
allerlei ongewenste situaties tegen die je moet rangschikken op je
“lane of pain” die loopt van 1 tot 100. Wat is erger? “Je vader in z’n nakie
zien” of “elke nacht in bed plassen”? Verzamel 10 ellendige kaarten en
win het spel!

20-40 minuten
2-12 spelers

GOL-76.525
Shit Happens

vanaf 18 jaar

Een humoristisch partyspel met herkenbare familiesituaties! Iedere
speler is om beurten lezer en jury.
De jury leest een situatiekaart hardop voor, en de andere spelers
vullen aan met een punchline.
De lezer kiest de grappigste kaart en geeft die speler een punt.

MEG-678984
Relative Insanity

75-120 minuten
2-4 spelers
vanaf 12 jaar
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Begonnen met Koelkastpoëzie, creativiteit met woorden op je koelkast, is Koelkastpoëzie
intussen een speluitgever geworden met de nadruk op gezelligheid en vriendschap: hygge.
Toppers als Ik heb nog nooit, Nutteloze weetjes, Wie in de kamer? en Kortsluiting hebben
allemaal één ding gemeen: speel het met familie of vrienden en kom op een grappige
manier van alles over ze te weten.

Erg leuk partyspel waarbij 1 van de 200
kaartjes moet worden voorgelezen, en de
andere spelers moeten bekennen of ze ooit
in zo’n situatie zijn geweest…

KOE-41001
Ik heb nog nooit

Een leuk en boeiend spel met meer dan 400
vragen over dingen die je echt zou moeten
weten. Anders dan bij andere spellen krijg
je geen punten voor goede antwoorden - alleen minpunten voor verkeerde
antwoorden!

KOE-620061 Bestseller!
Dat had ik moeten weten!

300 krankzinnige, bizarre en volstrekt
nutteloze, maar toch super interessante
vragen die erg leuk zijn om te stellen, en de
antwoorden te horen!

KOE-620023 Bestseller!
Nutteloze weetjes

Waarschijnlijk het meest waanzinnige en
opwindenste partygame ooit! Zou jij een
gênant smsje durven sturen naar de mensen
in jouw telefoonboek, persoonlijke en gênante vragen durven beantwoorden.

KOE-620078
Durf je?

Leer jezelf en je vriendinnen beter kennen
door dit leuke kaartspel met meer dan 400
gekke en grappige vragen.

PART Y S PE L L E N KOE L K AS T P O Ë Z I E

Koelkastpoëzie

KOE-620030 Bestseller!
Meidenavond XL

Vermakelijk en boeiend spel met meer
dan 300 gênante, grappige en uitdagende
vragen die allemaal starten met “Wie in de
kamer…”

KOE-620085
Wie in de kamer?
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PART Y S PE L L E N KOE L K AS T P O Ë Z I E

Feit of fictie is een vermakelijk spel met
meer dan 400 interessante, grappige, gekke
en bizarre opmerkingen die waar zijn, of
niet. De vraag is: Weet jij het verschil tussen
waarheid en onzin?

KOE-620054 Bestseller!
Feit of Fictie

Ja, nee, misschien is een superleuk spel met
een hoog tempo, waarbij je zo veel mogelijk
gekke vragen moet beantwoorden, zonder
bepaalde woorden te gebruiken.

KOE-620139 Bestseller!
Ja Nee Misschien

Snel vragenspel waarbij je soms bizarre
vragen met ja of nee moet beantwoorden.

KOE-620115
Kortsluiting

Een voornaam die met een S begint. Een
liedje van ABBA. Een dier in de dierentuin.
Een soort pizza. Een weekdag. Wat denk je
dat je medespelers zullen antwoorden?

KOE-620122
Zeg Hetzelfde

2 leugens 1 waarheid is een hysterisch leuk
en vermakelijk party-spel dat de gekste verhalen en spannendste geheimen over jou
en je vrienden naar boven haalt. Het spel
bevat meer dan 400 leuke, beschamende,
en onverwachte bekentenissen en is een

KOE-620146
2 Leugens 1 Waarheid

Bekijk hier het hele
assortiment van
Koelkastpoëzie
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Onze toppers en tips

T O PPE RS E N N OM I N AT I E S T I P S & T O PPE RS

Gegarandeerd succes!
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T O PPE RS E N N OM I N AT I E S S PE E L G OE D VAN H E T J A AR

Genomineerd voor
Speelgoed van het Jaar 2020!

HOPELIJK HEEFT U
LEUKE ARTIKELEN
GEZIEN!

Bedankt voor uw interesse in ons
bedrijf en onze collectie. Mist u nog
artikelen? Heeft u tips, is er iets niet
duidelijk? Laat het ons gerust weten.
Wij zijn tijdens kantooruren, op
maandag tot en met vrijdag, te
bereiken via:
info@boosterbox.nl en
(+31) 074 – 2504671.
Wij zijn ook beschikbaar voor:
- winkelbezoeken van onze
vertegenwoordigers
- actuele informatie over de
bestverkopende items
- meedenken met assortiment voor
(kerst)markten
- promotiemateriaal
Deze catalogus is mede mogelijk
gemaakt door onze leveranciers.
Samen met alle klanten, partners en
leveranciers gaan we graag nog
minstens 15 jaar door!

5

OVER
BOOSTERBOX
15 jaar geleden begon Bas
Vreeswijk te handelen in
Magic the Gathering, verpakt
in boosterboxen, vanuit zijn
schuur. Daar kwamen steeds
meer producten bij; tinnen
minaturen, dobbelstenen, wat
spellen en de schuur werd dus
te klein. Op naar een andere
locatie, wat een veredelde
schuur/garagebox was. Met
een noodgebouw erbij als
kantoor. En met nóg meer
spellen en puzzels, kwamen
ook de personeelsleden
binnendruppelen.
Een wc werd gemaakt, muren
in de schuur werden doorgebroken en een extra container
en afdak werden geplaatst.
Aan alle kanten begon het
te knellen: meer werk, meer
klanten, meer personeel, meer
artikelen.
Boosterbox verhuisde naar ons
huidige magazijn in Enschede.
En sindsdien zijn nog wel de
nodige aanpassingen doorgevoerd, vooral te merken in ons
assortiment.
De zware spellen, tinnen
miniaturen en boosterboxen
kunt u niet meer bij ons vinden.
Deze hebben plaatsgemaakt
voor een breed assortiment
puzzels voor jong en oud,
educatieve en ontwikkelingsgerichte producten en leuke
gifts.
Alles waardoor u en uw klant
lekker gaat neuzen en wij ons
allemaal kunnen onderscheiden in de markt.

Boosterbox | Lenteweg 37-A | 7532 RW | Enschede
info@boosterbox.nl

0031 (0)74 250 4671

www.boosterbox.nl

