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A. TRIVIAL PURSUIT VLAAMS

C

B. SPEED CUPS

Het snelle weetjesspel voor de hele
groep, met 2400 vragen. Haal iedereen bij
elkaar voor een geweldige speelervaring!
Vragen in 6 categorieën: Aardrijkskunde,
entertainment, geschiedenis, sport en
vrije tijd, kunst en literatuur en natuur en
wetenschap.

Doel: Concentratie-, reactie- en
behendigheidsspel.
Probeer zo snel mogelijk je bekers op of
naast elkaar te zetten, net zoals hoe het
op de kaart staat die je hebt getrokken.
Ben je als eerste klaar? Druk dan snel
op de bel. Klopt je opstelling, dan win je
de kaart.

HH3391 

EP3346 

(€ 37,19)

€ 45,00

D

(€ 14,05)

€ 17,00

E

NIEUW 5+ j.

C. SCRABBLE JUNIOR
Het dubbelzijdige bord van Scrabble
Junior heeft een nieuwe vormgeving.
Op de ene zijde staat Woorden en Plaatjes,
een eenvoudig spel waarbij het woord
moet worden gelegd dat op het plaatje
wordt afgebeeld. De andere zijde van
het bord is een eenvoudig spel voor wat
grotere kinderen, dat lijkt op het klassieke
woordspel.

EL3343 

(€ 33,02)

€ 39,95

F

NIEUW 6+ j.

E. MENS ERGER JE NIET

NIEUW
In Monopoly Miljonair wordt niet naar
centen gekeken, maar grof geld
uitgegeven. Met de Fortuinkaarten speel
je dit spel nog sneller. Wie het eerst een
miljoen heeft, wint het spel!

Mens Erger Je Niet!, wie kent het
niet? De originele uitvoering van het
meest gespeelde spel! Het speelbord
is tweezijdig bedrukt: een kant voor
kleinere gezelschappen (totaal
4 spelers), de andere kant voor grotere
(totaal 6 spelers).

EN3345 

EK3342 

D. MONOPOLIE

(€ 28,88)

€ 34,95

(€ 14,83)

G

€ 17,95

H

NIEUW 8+ j.

H. CLUEDO

NIEUW 5+ j.

Heb jij een vaste hand? Test het met Jenga
Classic. Met veel spanning, strategie en
inzicht lukt het jou zeker om de toren niet
in jouw beurt te laten vallen!

Met dit prachtig geïllustreerde
ganzenbord met zes grote houten ganzen
en twee houten dobbelstenen, beleef je
een spannend ganzenavontuur! Wie haalt
zonder kleerscheuren de finish?

Cluedo is het bekende misdaadspel!
Er is een moord gepleegd en er zijn
6 verdachten. Wie lukt het om als eerste
de moord op te lossen? Om het spel te
winnen, moet je drie dingen uitvinden:
wie heeft het gedaan? Met welk wapen?
En waar is de moord gepleegd?

EM3344 

HG3390 

HF3389 

NIEUW 6+ j.

G. GANZENBORD

F. JENGA

576

(€ 23,39)

€ 28,30

O N TW IKKE LIN G 2 T O T 6 JA A R

(€ 16,49)

€ 19,95

(€ 28,88)

(€ exclusief)

€ 34,95

€ inclusief

