
SUPER PINBALL CARS 

404 – Behendigheidsspel 
 

 

 
 
 

Beschrijving   Een soort  superflipper met verschillende 
functies: 4 "flippers", stevige verlichte en 
elektronisch geluidmakende bumpers, digitale 
puntenteller, twee hellingen om het makkelijker 
of moeilijker te maken. 

  
Aanpassing    Spel met geluid en licht  
 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     IMC Toys 
 
Streepjescode  M19008 



PIRATENSCHEPEN 

202 – Ensceneringsspel 
 

 

 
 

Beschrijving Deze piratenschepen gaan uitvaren op weg 
naar tal van avonturen zoals in de mantel- en 
degenromans. 

  
Aanpassing    2 piratenboten met 3 piraten, 1 krokodil en 1 

octopus. 
      
Voor wie?    1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M19009



MOZAÏEKPUZZEL 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 

Beschrijving  Leg de geometrische stukjes op het spelbord 
zodat zij figuurtjes vormen op de manier van 
een mozaiek. 

 
Aanpassing  De stukjes passen in het raster van het   
    spelbord. 
  
Voor wie?   1 tot meerdere spelers vanaf 3 jaar   
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    / 
 
Streepjescode  M19012 



NIJNTJES VILTSCHILDERIJEN 

302 – Compositiespel 
 

 

 

 
 
 

Beschrijving   Leg de vilten figuurtjes op het spelbord en 
bedenk een verhaal met Nijntje.  

 
Aanpassing  De gekleurde figuurtjes liggen vrij vast op het 

spelbord. 
 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar 
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M19013 



FAMILIE PATAT OP SAFARI 

301 – Bouwspel 
 

 

 
 
 

 
Beschrijving Mijnheer Patat vertrekt met zijn familie op 

safari. Zorg ervoor dat iedereen de gepaste 
outfit heeft door de nodige elementen te 
gebruiken. 

  
Aanpassing    60 samen te brengen elementen 
  
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Hasbro 
  
Streepjescode  M19014 
 
 



ZHU ZHU PETS HAMSTERHUIS 

202 – Ensceneringsspel 
 

 

 

 
 
 

Beschrijving Zhu zhu pets zijn kleine hamsters in funny 
design die lachwekkende geluiden maken. 

 Ga binnen in hun wereldje met dit mini-huisje. 
Leg de hamstertjes op de voor hen voorziene 
plaats: de ontdekkingstocht kan beginnen! 

 
Aanpassing    4 hamsters, 1 konijn et 1 te bouwen huis 
 
Voor wie?    1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M19015 



DINOSAURUSSEN 

202 – Ensceneringsspel 
 

 

 
 

Beschrijving Grrrr ! Daar zijn de dinosaurussen.  Met de 50 
dinosaurussen die de doos bevat kan het kind 
grootse avonturen in scène zetten. Hij zal 
vertrouwd raken met de prehistorische dieren 
en zijn nieuwsgierigheid voor de wereld rondom 
hem zal geprikt worden. 

 
Aanpassing    50 dinosaurussen die de verbeelding zullen  
    stimuleren       
 
Voor wie?    1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever    / 
 
Streepjescode  M19016



TACTIELE GIGANTISCHE DOMINO’S 

401 – Combinatiespel 
 

 

 
 

 
 
 

Beschrijving   Je mag de kant van de domino's waarmee je 
zal spelen vrij kiezen: ofwel speel je met de 
kant met fruit in diverse texturen ofwel met de 
kant met de ogen. Plaats zoveel mogelijk 
domino's naast elkaar. 

  
Aanpassing    Zeer grote domino's. Eén kant met fruit in 

verschillende texturen, de andere kant met de 
klassieke ogen. 

  
Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 3 jaar    
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten   
 
Uitgever     Guidecraft 
 
Streepjescode  M19017 



KNIKKERPARCOURS 

403 – Bordspel 
 
 

 
 
Beschrijving   De kleine architect zal veel plezier beleven aan 

dit  kleurrijke knikkerspel. Dit knikkerparcours 
zal het kind leren wat handvaardigheid, 
creativiteit, denkwijze en motoriek betekenen.  
Tal van verschillende parcours kunnen naar 
hartenlust  samengesteld worden. 

  
Aanpassing    57 elementen om de structuur te bouwen en 61 

kleine knikkers. 
 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    Vidaxl 
 
Streepjescode  M19020 



MARIONETTEN : ROODKAPJE 

202 – Ensceneringsspel 
 

 

 

 
 
 

Beschrijving Goed idee: uren plezier en creativiteit door het 
gekende verhaal van Roodkapje nog eens over 
te doen.   

  
Aanpassing   5 marionetten om het verhaal van Roodkapje te 

vertellen     
 
Voor wie?    1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar.   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M19021



INSECTENTOREN 

301 – Bouwspel 
 

 

 

 
 
Beschrijving Dit bouwspel met een nieuw design en 

dobbelstenen is meer prikkelend en plezanter 
dan de klassieke blokjes. Gooi de dobbelstenen 
en verwijder, met één hand, een element met 
de aangegeven kleur.  

  
Aanpassing   Kleur vormt de basis van het spel. De 

verschillende texturen zijn op de blokken 
gekleefd teneinde ze te herkennen. 6 kaarten 
met de verschillende texturen kunnen de 
gekleurde dobbelstenen vervangen. 

 
Voor wie?   1 tot 4 spelers vanaf 3 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    Maple Toys 
 
Streepjescode  M19022 



GEREEDSCHAPSKOFFER 

301 – Bouwspel 
 

 

 
 

 
 

Beschrijving Elke goede knutselaar dient een 
gereedschapskoffer te hebben! Met dit 
bouwspel kunnen kinderen hun eigen objecten 
bouwen. 

  
Aanpassing    61 in elkaar te passen elementen 
  
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald  
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M19023 



PIRAMIDEPUZZEL 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 
 

Beschrijving De geometrische elementen op het spelbord 
plaatsen zodat zij een pyramide vormen. 

 
Aanpassing  De elementen verschillen in vorm. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M19024 



ROODKAPJE 

411 – Raadseltjesspel 
 

 
 

Beschrijving   Kan je Roodkapje op de juiste weg helpen om 
haar grootmoeder terug te vinden? Plaats het 
huis, de dennenbomen en Roodkapje op het 
spelbord en gebruik de stenen 'Weg' om naar 
het huis te gaan. Maar let op voor de 
rondsluipende wolf! Speel ook met hem en 
probeer nieuwe uitdagingen op te lossen door 
twee verschillende wegen aan te leggen naar 
het huis van grootmoeder: één voor Roodkapje 
en één voor de wolf. 

 
Aanpassing   De uitdagingen en de oplossingen werden met 

reliëf aangepast. 
 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 4 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Smart Games 
 
Streepjescode  M19027 



TRUCKY 3 

411 – Raadseltjesspel 
 

 
 
Beschrijving   De drie lustige vrachtwagens Aalbes, Citroen 

en Pruim zijn op weg om hun pakjes op te 
halen. Zij moeten er veel ophalen: kunnen ze 
wel allemaal in de laadruimte? Een spel voor de 
kinderen die eveneens gewoon met de 
vrachtwagens kunnen spelen zonder rekening 
te houden met de uitdagingen. 

 
Aanpassing   De uitdagingen en de oplossingen zijn in reliëf 

aangepast; tastbare merktekens zijn, volgens 
hun kleur, op de voertuigen gekleefd. 

 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Smart Games 
 
Streepjescode  M19028 



VIKINGS BRAINSTORM 

411 – Raadseltjesspel 
 

 

 
 
 

Beschrijving   Je vikingboten kwamen in een zwaar 
stormweer terecht. Zal je de schipbreuk kunnen 
vermijden? 'Vikings' is een spel gebaseerd op 
logica waarin je je vikingboten op een originele 
manier moet verplaatsen door de geribbelde 
wieltjes 'stroming' te doen draaien. Maar let op: 
verschillende elementen zullen de 
bewegingsmogelijkheden van de anderen 
verhinderen. Enkel een ervaren Noorse kapitein 
geraakt uit de maalstroom... 

 
Aanpassing   De uitdagingen en de oplossingen zijn in reliëf 

aangepast; tastbare merktekens zijn, volgens 
hun kleur, op de vikingboten gekleefd. 

 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 6 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Smart Games 
 
Streepjescode  M19029 



RUSH HOUR 

411 – Raadseltjesspel 
 

 

 
 
 

Beschrijving   Ontsnap met je rode auto aan de gigantische 
verkeersopstopping! 

 
Aanpassing   De uitdagingen en de oplossingen zijn in reliëf 

aangepast; tastbare merktekens zijn, volgens 
hun kleur, op de voertuigen gekleefd. 

 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Thinkfun 
 
Streepjescode  M19030 



MIJN VERHALENFABRIEK 

410 – Taalspel 
 

 
 
 

Beschrijving   Je kiest je held, je omgeving, je personage en 
je objekt: abracadabra, Lunii brengt het verhaal 
dat je verzon! 

 
Aanpassing    Pratende speelconsole 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Lunii 
 
Streepjescode  M19031 



GIGANTISCHE PUZZEL : BOERDERIJDIEREN 

302 – Compositiespel 
 

 
 

 

 
 
 
 
Beschrijving     Laat je kind kennis maken met deze zes 

boerderijdieren: de eend, de hond, het schaap, 
het varken, de ezel en de koe. 

 
Aanpassing    6 puzzels die, zij aan zij gelegd, 2 meter hoog 

zijn. De vacht van elk dier zal het kind helpen 
de dieren van elkaar te onderscheiden.  

 
Voor wie ?   1 speler vanaf 2 jaar    
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Djeco 
 
Streepjescode  M19032 



KLEINE HOUTEN LETTERS 

413 – Pedagogisch materiaal 
 

 

 
 

 
 
Beschrijving     Speel met deze lettertjes en vorm je eerste 

woordjes. 
 
Aanpassing    De letters zijn driedimensionaal. 
 
Voor wie ?   1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar 
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M19033 



POK 

406 – Strategisch spel 
 

 

 
 
Beschrijving     Driehoek, cirkel, vierkant: de dobbelstenen 

geven aan welk doel moet bereikt worden om 
de plaatjes kwijt te raken. De speler die te 
onstuimig te werk gaat of de speler die geen 
risico’s neemt zal niet winnen! POK is een 
ludiek en ontspannend opscheppersspel voor 
zij die eens iets anders willen spelen. 

 
Aanpassing    De plaatjes hebben drie makkelijk te 

onderscheiden vormen: vierkant, cirkel, 
driehoek. Drie dobbelstenen in reliëf en van 
verschillende groottes geven aan welke doelen 
moeten bereikt worden. 

 
Voor wie ?   3 tot 7 spelers vanaf 8 jaar    
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Steffen Spiele 
 
Streepjescode  M19035 



SOUND QUARTETT 

401 – Combinatiespel 
 

 
Beschrijving      Het meest geschifte familiespel aller tijden! Je 

bent een dier en moet aan de andere spelers 
speelkaarten opvragen met de 
overeenstemmende dierengeluiden! Het blaat, 
het loeit en het knort dus langs alle kanten. De 
speler die niet over de gevraagde speelkaart 
beschikt, antwoordt met een scheetgeluid en 
met uitgestoken tong. Een buitensporig spel dat 
iedereen doet schaterlachen! 

 
Aanpassing    De linkerbovenhoek van de speelkaarten zijn 

geperforeerd zodat zij in de juiste richting in de 
hand worden gehouden. De speelkaarten 
hebben ook plakkertjes in reliëf zodat het 
afgebeeld dier kan herkend worden. 

 
Voor wie ?   3 tot 6 spelers vanaf 5 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Ravensburger 
 
Streepjescode  M19038 



KING’S GOLD 

407 – Kansspel 
 

 
 
Beschrijving     Lang geleden waren de Caraïben een Eldorado 

waarlangs handelsschepen voeren, geladen 
met kostbare schatten. De zeeroversschepen 
waren heer en meester in deze blauwe wateren 
vol met haaien. Je bent één van deze piraten 
die erop uit is tal van schepen en ook andere 
zeeschuimers te beroven. Bij elke buit eist de 
koning zijn deel op. Ben je achterbaks genoeg 
om de rijkste te worden? 

 
Aanpassing   De dobbelstenen werden door dobbelstenen in 

reliëf vervangen. Twee bladzijden met grote 
lettertekens en in brailleschrift geven de waarde 
van de dobbelstenen aan. 

 
Voor wie ?   2 tot 6 spelers vanaf 8 jaar    
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Blue Orange 
 
Streepjescode  M19039 



SPIKY 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 
 

  
 
 
 
Beschrijving     Vind jij de juiste draak? Bij dit spel moet je je 

tastzin gebruiken om de geschikte draken te 
vinden. Indien je de kam van het dier herkent, 
win je een vuursteen. 

 
Aanpassing    De dobbelsteen kan door een dobbelsteen in 

reliëf worden vervangen (wordt meegeleverd). 
 
Voor wie ?   2 tot 4 spelers vanaf 4 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Beleduc 
 
Streepjescode  M19040 


