LO T T O, ME MO, DO MI N O, GE Z E L S C H A P S S P E L
A

B

C

NIEUW 4-10 j. 2 kinderen

A. VIER OP EEN RIJ
Het gekende spel waarbij spelers
proberen om als eerste 4 schijfjes van
zijn/haar kleur op een rij te hebben
– horizontaal, verticaal of diagonaal
(schuin).

EF3338 

(€ 15,66)

€ 18,95

NIEUW 3+ j. 2-4 kinderen

NIEUW 7+ j. 2-10 kinderen

B. UNO KIDS

C. UNO

Alle pret van de klassieke UNO met
eenvoudigere regels zodat het
ook te spelen is voor de jongste
spelletjesliefhebbers.

Uno is een leuk kaartspel voor iedereen!
De gewone kaarten zijn genummerd van
0 tot 9 in vier verschillende kleuren (geel,
groen, rood en blauw).

CY3334 

(€ 8,22)

€ 9,95

CX3333 

(€ 10,21)

€ 12,35

E

D

F

NIEUW 4+ j. 2-12 kinderen
NIEUW 6+ j. 2-4 kinderen

F. TIME’S UP KIDS

NIEUW 10+ j. 2-4 kinderen

D. KOLONISTEN VAN CATAN
JUNIOR

E. KOLONISTEN VAN CATAN

Piratenvariant van Catan voor kinderen die
het basisspel nog iets te moeilijk vinden.
Je bent een piraat, die probeert het eiland
te veroveren door daar forten en schepen
te bouwen.

Vernieuwde editie van het bekende
handelsspel de Kolonisten van Catan. Het
spel bevat miniaturen en ook het artwork
is volledig aangepast. Zo kan je je nog
meer inleven in de wereld van Catan!

Deze versie van Time’s Up! is speciaal
gemaakt voor de allerkleinsten die nog
niet kunnen lezen. Op de kaartjes staan
geen woorden maar mooie tekeningen.
Het doel is om je teamgenoten te laten
raden wat er op de kaartjes staat
afgebeeld.

EA3335 

EC3336 

EJ3341 

(€ 21,69)

€ 26,25

G

(€ 38,02)

€ 46,00

H

(€ 18,39)

I

NIEUW 4-12 j. 2-6 kinderen

NIEUW 8-99 j. 3-6 kinderen

G. JUNGLE SPEED KIDS

I. DIXIT

Deze leuke kinderversie van Jungle Speed
is ideaal om bekend te raken met Jungle
Speed!
Samenstelling: 32 dierenkaarten,
4 leeuwenkaarten, 6 karakterkaarten,
1 totem, 1 zak en spelregels.

EH3340 
(€ exclusief)

(€ 18,31)

€ inclusief

€ 22,15

€ 22,25

Dobble Kids is de vereenvoudigde versie
van het populaire spel Dobble zodat ook
de allerkleinsten kunnen spelen.

Het sprookjesachtige spel Dixit bevat
prachtige kaarten die voor interpretatie
vatbaar zijn. Om de beurt is een speler de
verteller die een kaart uit zijn hand kiest
en deze omschrijft. Probeer de kaart van
de verteller te ontdekken!

EG3339 

EE3337 

NIEUW 4-11 j. 2-6 kinderen

H. DOBBLE KIDS

(€ 10,62)

€ 12,85

(€ 23,39)

€ 28,30
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