
 

 

SPELOTHEEK 
 

 

Inleiding 
De spelotheek is toegankelijk voor blinde en slechtziende personen, voor hun 
naasten en voor professionals die spelletjes gebruiken in het kader van hun 
activiteiten voor personen met een visuele handicap. 
 
Inschrijving en ontlening zijn gratis. De spelletjes worden per post verstuurd. 
Je kan maximaal drie spelletjes ontlenen voor de duur van één maand, 
weliswaar tweemaal verlengbaar. 
 

Deze catalogus bevat alle spelletjes die in de Spelotheek van de Brailleliga 
beschikbaar zijn. Ze zijn per categorie ingedeeld. 
Wij maken een onderscheid tussen spelletjes voor iedereen, voor 
slechtzienden en voor braillelezers. 
 
Voor iedereen : toegankelijk voor zowel voor slechtzienden als blinden, 
dankzij vergroting, contrasten, textuur en soms met braillemerktekens. 
 
Voor slechtzienden : enkel toegankelijk voor slechtzienden dankzij 
vergroting en contrasten. 
 
Voor braillelezers : kennis van het brailleschrift is noodzakelijk. 
 
 

Openingstijden  
Van maandag tot vrijdag : van 8.30 uur tot 12 uur en  

van 13 uur tot 16.30 uur 
Woensdag : van 13 uur tot 16.30 uur 

 
Of via telefoon of e-mail 

02 533 32 40 of bib@braille.be 
 

 
Spelotheek van de Brailleliga 
Engelandstraat 57 
1060 Brussel 



 

 

INHOUDSOPGAVE 
 
 
101 –  Geluidspel        p5 
  Spelen in verband met geluiden of ritmes. 
 
 
103 –  Tastzintuiglijk spel       p16 
  Spel dat je in staat stelt om tactiele sensaties  

waar te nemen. 
 
 
104 –  Geurenspel         p36 
  Spelen met geuren of parfums. 
 
 
107 –  Handvaardigheidsspel       p43 
  Herhaaldelijk spel voor het plezier van  

onmiddellijke actie, met pakkende bewegingen. 
 
 
201 –  Rollenspel         p63 
  Pretending-spel, waarbij het kind zelf de acteur is. 
 
 
202 –  Ensceneringsspel        p65 
  Pretentief-spel waarin de speler de regisseur is. 
 
 
301 –  Bouwspel         p69 
  Driedimensionale montageset. 
 
 
302 –  Compositiespel       p78 
  Spel waarbij je verschillende elementen moet  

monteren om een geheel te maken. 



 

401 –  Combinatiespel       p122 
  Set bestaande uit losse onderdelen die bedoeld  

zijn om te worden gekoppeld. 
 
 
402 –  Volgordespel        p147 
  Spel dat bestaat uit elementen die elkaar in een  

precieze volgorde moeten volgen. 
 
 
403 –  Bordspel         p150 
  Cursus spel waarbij je een routebeschrijving op  

de spelkaart moet volgen. 
 
 
404 –  Behendigheidsspel      p177 
  Prestatiespel met een goed niveau van efficiëntie  

in de uitvoering van motorische taken. 
 
 
405 –  Sportspel        p181 
  Associatief, competitief of coöperatief spel,  

met inbegrip van fysieke oefeningen. 
 
 
406 –  Strategisch spel       p189 
  Een spel dat tactische middelen zoals  

hypothese en deductie combineert. 
 
 
407 – Kansspel        p240 
  Een spel waarbij het toeval ingrijpt en  

niet de tactiek. 
 
 
408 –  Vragenspel        p271 
  Spel met een verplichting om vragen te  

beantwoorden. 



 

 
409 –  Wiskundig spel       p274 
  Spel om je kennis van getallen te ontwikkelen. 
 
 
410 –  Taalspel         p290 
  Spel om verbale of schriftelijke vaardigheden  

te ontwikkelen. 
 
 
411 –  Raadseltjesspel       p308 
  Mind game waarin je een probleem moet  

oplossen of de oplossing moet vinden voor een  
raadsel met behulp van aanwijzingen. 

 
 
413 – Pedagogisch materiaal      p309 
  Materialen die gebruikt kunnen worden om het  

bewustzijn te vergroten of om bepaalde  
onderwerpen te onderwijzen. 

 



 

BLOKFLUIT 

101 – Geluidsspel 
 

 
  

 
 
 
Beschrijving  Do Si La Sol ... Bericht aan alle    
    beginnende muzikanten: met deze   
    blokfluit zal je je leukste melodietjes   
    kunnen improviseren        
  

Aanpassing    Holle houten buis waarin 8 gaatjes werden  
    geboord 
  

Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever     Hohner 

 
Streepjescode  M04001 



 

CASTAGNETTEN 

101 – Geluidsspel 
 

 

 
 
Beschrijving   Zin in slagwerk?        
    Met dit, oorspronkelijk spaans, instrument kom 
    je aan je wens tegemoet!   
  

Aanpassing    Deze houten castagnetten zijn van een   
    elastiekje voorzien om een betere grip te  
    hebben.  
  

Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald  
 
Uitgever   Corvus Toys 

 
Streepjescode  M12016 



 

DONDINA 

101 – Geluidsspel 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Beschrijving   Niets makkelijker dan de belletjes doen   
    rinkelen: met de hand losjes heengaan over het 
    mobiele gedeelte is voldoende. Zo kan men  
    makkelijk mooi geklingel laten horen.  
  

Aanpassing    Op een staaf van 50 cm worden belletjes met 
    verschillende toonaarden bevestigd. 
  

Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar 
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever     Gitré 

 
Streepjescode  M14019 



 

DUIMPIANO 

101 – Geluidsspel 
 

 
 

 
 
 

 
Beschrijving    Met deze makkelijk te bespelen duimpiano kan 
    je mooie typisch Afrikaanse klanken   
    teweegbrengen. Men maakt muziek door met 
    de duimen op de plaatjes te drukken. 
  

Aanpassing    De piano bestaat uit 7 plaatjes van 14-15 cm. 
Hij is klein en ligt makkelijk in de hand. 

 

Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar 

    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M14016 



 

GUIRO 

101 – Geluidsspel 
 

 
  

 
 
 
Beschrijving     Deze guiro brengt slechts één klank voort. Hij 
    bevordert het coördineren omdat hij met twee 
    handen moet bespeeld worden     
  

Aanpassing    Deze in hout gemaakte klankbuis is ongeveer 
    20 cm lang.  
  

Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald  
 
Uitgever     Gai savoir 

 
Streepjescode  M04003 



 

KOFFERBAK MET MUZIEKINSTRUMENTEN 

101 – Geluidsspel 
 

 

 
Beschrijving    16 gevarieerde en kleurrijke kwalitatieve 

instrumenten om op te tokkelen, te slaan of als 
blaasinstrument te gebruiken om de 
muziekwereld te ontdekken. 

  

Aanpassing    De instrumenten zijn aan de kleine handjes 
aangepast.  

 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar 

    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever     Fuzeau 

 
Streepjescode  M13014 
 

MAG NIET UITGELEEND WORDEN 



 

MARACAS 

101 – Geluidsspel 
 

 
  

 
 

 
Beschrijving   Ga voor het ritme door eenvoudigweg deze  
    gekleurde maracas te schudden.    
  

Aanpassing    De vorm van deze twee maracas passen  
    makkelijk in kleine handjes.  
  

Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald  
 
Uitgever     Corvus Toys 

 
Streepjescode  M12017 



 

RAMMELAAR MET BEL SKWITCH 

101 – Geluidsspel 
 

 
 

 
 
 
Beschrijving    Een interactief speelgoed voor de peuters.  
    Deze rammelaar  kunnen ze schudden,  
    kneden, klemmen enz. Veel plezier in het  
    vooruitzicht! 
  

Aanpassing    3-dimensionaal speelgoed 

 
Voor wie?   1 speler vanaf 1 jaar  
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M04006 



 

REGENSTOK 

101 – Geluidsspel 
 

 
 
Beschrijving    Dit instrument maakt een zeer realistisch  
    geluid! Probeer zowel een fijne zachte regen 
    als een fikse regenbui voort te brengen. Veel 
    water in het vooruitzicht!  
 
Aanpassing    Deze regenstok is uit cactusplant gemaakt en 
    binnenin zitten cactusdoornen. Hij is ongeveer 
    50 cm lang. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever    Wesco 
 

Streepjescode  M04005 



 

TAMBOERIJN 

101 – Geluidsspel 
 

 

 
 
 
Beschrijving  Klaar voor een duivels ritme? De sfeer zal  
    zeker goed zitten dank zij deze tamboerijn  
    (kleine trommel)!          
 
Aanpassing    Dit slagwerkinstrument is voorzien van   
    rinkelbelletjes. Dankzij de groef kan men het  
    makkelijk vasthouden.   
 
Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Score identité 
  

Streepjescode  M04002 



 

TRIANGEL 

101 – Geluidsspel 
 

 
 

 
 
 
Beschrijving    Met op dit muziekinstrument te tokkelen  
    met een trommelstaafje hoort men een hemelse 
    klank.  
  

Aanpassing    In Driehoeks vorm omgebogen stalen staaf dat 
    met een touwtje opgehangen wordt.  
 
Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever    Wesco 
  

Streepjescode  M04004 



 

AANRAAKVIERKANTEN 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

 

 
 
Beschrijving   Kleine stoffen vierkantjes  om te strelen en te 

betasten teneinde de tastzin van het kind te 
ontwikkelen. Het ontdekken van verschillende 
stoffen en oppervlakten kan tegelijk aangewend 
worden voor een spreekvaardigheidsspel: 
welke woorden ken ik en hoe kan ik een gevoel 
of een indruk verwoorden?   

     

Aanpassing    5 paar vierkante stoffen met verschillende  
    waarnemingen.  

 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar 
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever     EQD ltd. 
  

Streepjescode  M09019 



 

BABYTACTIL 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

 

 
 
Beschrijving   Met dit spel moeten de kinderen door te tasten 

de koe, het kuikentje en het schaap herkennen. 
En dan moeten ze nog in de gepaste opening 
geplaatst worden... Een spel voor de peuters  

 
     

Aanpassing    De vormen van de dieren passen in de 
openingen van het plankje. Deze openingen 
zijn voorzien van verschillende texturen die  
enigszins aan de uitgebeelde dieren doet 
denken. 

 
Voor wie?   1 speler vanaf 1 jaar 
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever     Nathan 
  

Streepjescode  M08003 



 

BETASTEN EN SPELEN 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

 
 
 
 
 
   
  

 
 
 
 
 
Beschrijving   Breng de diverse paren samen enkel en alleen 
    door de elementen te betasten 
  

Aanpassing    De elementen zijn driedimensionaal en   
    herkenbaar aan hun specifieke textuur.  
     
  

Voor wie?   1 of 2 spelers vanaf 6 jaar   
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever     Dusyma 

 
Streepjescode  M05024 



 

BLINDDOEK 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

  

 
 
Beschrijving   De uitgeknipte kartonnen vormen herkennen 
    alleen door ze te betasten  
  

Aanpassing   De figuurtjes zijn uit dik carton geknipt. De  
    openingen in de plankjes komen exact overeen 
    met de contouren van elk figuurtje. Kaarten met 
    grote lettertekens en in brailleschrift  zijn  
    eveneens beschikbaar.  

 
Voor wie?   1 tot 4 spelers vanaf 4 jaar 

    Voor iedereen 

 
Duur van het spel 20 minuten 

 
Uitgever     Ravensburger 

 
Streepjescode  M04007 



 

DE WAS SORTEREN 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

   

Beschrijving   Elke speler neemt een speelkaart en moet,  
    enkel al tastend, het juiste kledingstuk   
    terugvinden in de droogtrommel.  Het is een  
    zeer tastzintuiglijk spel: bepaalde    
    kledingstukken ruisen als men ze betast,  
    andere voelen zeer zacht aan. Kan je   
    de short of de broek terugvinden?  
  

Aanpassing   De kaartinhoud wordt in grote lettertekens of in 
brailleschrift weergegeven.   

  

Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 4 jaar 
    Voor iedereen  
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever   Educational Insights 
 
Streepjescode  M12019 



 

EEN BOEK SAMENSTELLEN 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

 
 
Beschrijving   De kinderen zullen op zoek gaan naar de  
    verschillende elementen  van het boek en ze 
    graag samenvoegen.      
  
  

Aanpassing    De elementen worden samengehouden d.m.v. 
    klittenband en zijn makkelijk herkenbaar als  
    men ze betast.  
 
Voor wie?   1 speler vanaf 2 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M08006 



 

HET HONDENHOK 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

 
Beschrijving   Ruff, de hond, heeft beenderen in zijn hok  
    verstopt. De beenderen liggen per paar in 10 
    verschillende texturen:  de ene met een zacht 
    oppervlak, de ander met groefjes of met  
    stekels... Probeer de beenderen per passend 
    paar terug te vinden.       
    Een leuk tastzintuiglijk spel!    
  

Aanpassing   De beenderen zijn 6 cm lang. Er zijn 10 paar 
beenderen met diverse texturen.  

  

Voor wie?   1 of meerdere spelers  vanaf 3 jaar 

    Voor iedereen 

 
Duur van het spel 10 minuten   
 
Uitgever    Learning Resources 
 
Streepjescode  M12001 



 

PIRAMIDEN SAFARI 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

  
 
Beschrijving   De diverse geluiden van de rammelaar en van 
    het papier prikkelen de zintuigen. 
  

Aanpassing    De stukjes passen perfect in elkaar dankzij hun 
    vorm en de klittenband. Het geluid dat zij  
    brengen varieert in functie van hun vorm. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 18 maanden 

    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Challenger International - Babysun 

 
Streepjescode  M05028 



 

REINAERT DE VOS 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

 
 

Beschrijving   De befaamde Reinaert de Vos moet een  
    vervanger zoeken onder de meest    
    stoutmoedige kruimeldiefjes. Bewijs je kunst in 
    het jatten door zijn opdrachten te vervullen en 
    verzamel de grootste buit. Wees de eerste om, 
    met één hand, de drie aangeduide figuurtjes te 
    pikken. Zal dat lukken? 
  

Aanpassing    De buit-kaartjes hebben een herkenbare vorm. 
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 5 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 

 
Uitgever    Superlude 
 

Streepjescode  M15013 



 

TASTBAAR RELIËF 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

 

 
Beschrijving   Verberg ja of nee de verschillende elementen in 

een zak en spoor  ze terug op door ze te 
betasten. Dit spel draagt bij tot de ontwikkeling 
van zowel de tastzin als het taalgebruik door de 
elementen te omschrijven.       

  

Aanpassing   De elementen en de drager hebben, per paar, 
hun eigen textuur.    

 
Voor wie?   1 of 2 spelers vanaf 3 jaar 

    Voor iedereen 

 
Duur van het spel 15 minuten 

 
Uitgever   Toyland 
  

Streepjescode  M05027 



 

TASTBARE ONTDEKKING 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

 
 
Beschrijving   Driedimensionale objecten die in een zak 

verborgen zitten moeten door de kinderen op 
hun silhouet en reliëf herkend worden. 

  

Aanpassing    De tweedimensionale elementen zijn in reliëf 
    teneinde toe te laten dat ze door te tasten  
    herkend worden   

 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf  6 jaar  
    Pour tous 

 
Duur van het spel 15 minuten  
 
Uitgever     Wesco 

 
Streepjescode  M04008 



 

TASTBARE PIRAMIDE 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

 
 

  
Beschrijving   Ringen met toenemende grootte dienen  
    opgestapeld te worden op een   
    schuimplastic-basis.  
  

Aanpassing    De ringen hebben verschillende texturen en/of 
    maken een verschillend geruis.   

 
Voor wie?   1 speler vanaf 6 maanden  
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever     Manhattan toy 
  

Streepjescode  M04019 



 

TASTBARE SCHIJFJES 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

 
Beschrijving   De mogelijkheden die deze tastschijfjes bieden 

zijn veelvoudig: van een gewone perceptie tot 
het memoriseren. Het spel kan kinderen er ook 
toe aanzetten hun zintuiglijk gevoel te 
verwoorden. 

  

Aanpassing    5 verschillende rubberen structuren in diverse 
kleuren.   

 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever    Viroux 
  

Streepjescode  M05023 



 

TASTBARE VOETJES 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

 

 
Beschrijving   Dit geheel van 8 tast-voeten met een hoogte 
    begrepen tussen 0,3 cm en 2 cm en met acht 
    verschillende texturen biedt de mogelijkheid  
    een evenwichts-tastparcours te bedenken. 
  

Aanpassing    Acht sterk contrasterende texturen.  

 
Voor wie?   1 speler vanaf 4 jaar  
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever     Erzi 
  

Streepjescode  M05025 



 

TASTPARELS 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

 
 

Beschrijving   Maak halssnoeren, stapel de tastparels op  
    elkaar naar eigen keuze. Kinderen zullen dit  
    spel graag spelen waarbij hun tastzin   
    ontwikkeld wordt. 
  

Aanpassing    De parels hebben, naargelang hun kleur, een 
    verschillend reliëf. Zij zijn vervaardigd uit  
    schuimplastic en voelen aangenaam aan.  
 
Voor wie?   1 speler vanaf  3 jaar  
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever     Edushape 

 
Streepjescode  M08004 



 

TASTTORENTJE 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

Beschrijving   De tastzin bevorderen dankzij deze   
    verschillende ringen die zich opstapelen rond 
    een houten toren. Geschikt voor zeer jonge  
    kinderen.          
 
Aanpassing  De ringen hebben elk een andere materie:  
    borstel, wolvilt, houten bolletjes, ...  
 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel  Onbepaald 

 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M12026 



 

TASTZAKJES 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

 

 
Beschrijving   Deze kussens in diverse stoffen worden door 

de kinderen gestreeld en betast, wat hun 
zintuiglijke gevoeligheid ontwikkelt. Met dit spel 
kan men de taalvaardigheid betreffende het 
gevoel en de waarneming bevorderen. 
Evengoed kan men er spel van maken omtrent 
het geheugen gelinkt aan het aanvoelen.   

  

Aanpassing    9 paar kussens met verschillende texturen.  

 
Voor wie?   1 of meerdere spelers  vanaf  3 jaar 
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald  
 
Uitgever    Educational Insights 
  

Streepjescode  M09018 



 

VOEL EN VIND + LOTTO 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

 

 
 
Beschrijving   Dit tastzintuiglijk spel bestaat erin de gezochte 

elementen uit een zak op te vissen. De 
elementen zijn goed herkenbaar.  Het spel kan 
ook, dankzij de speelkaarten, als lotto gebruikt 
worden. 

  

Aanpassing    Tast-speelkaarten    

 
Voor wie?   2 tot 5 spelers vanaf 2 jaar 
    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever    Vilac 
  

Streepjescode  M16020 



 

VOELSPEL MET MARCEL 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

 
 

Beschrijving   Stop je hand in Marcels buik, betast de kaarten 
en haal ze, per paar met dezelfde textuur, uit 
Marcels buik.  

  

Aanpassing    De kaarten zijn vervaardigd uit makkelijk te 
onderscheiden texturen.  

  

Voor wie?   1 tot 3 spelers vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever     Liliputiens 
 

Streepjescode  M14012 



 

WAARNEMEN EN VERBINDEN IN 3D 

103 – Tastzintuiglijk spel 
 

 

  

 
 
 
Beschrijving   Driedimensionaal  tastzintuiglijk spel. De  
    kinderen moeten een element uit een zak  
    opvissen, herkennen en op het juiste silhouet 
    plaatsen.  
  

Aanpassing    De silhouetten op de plaatjes zijn, door middel 
    van een stof, in reliëf  
  

Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar 

    Voor iedereen 

 
Duur van het spel Onbepaald 

 
Uitgever     Wesco 

 
Streepjescode  M05026 



 

GEURENLOTTO 

104 – Geurenspel 
 

 

 
 
Beschrijving   Kinderen zijn reeds heel jong gevoelig voor 

geuren. Dit spel stimuleert hen om geuren 
rondom hen te herkennen en te onderscheiden.  

  
Aanpassing    De lotto-kaarten zijn van grote lettertekens  
    voorzien. Er is informatie beschikbaar (in  
    brailleschrift) onderaan de geurdoosjes.  
 
Voor wie?    1 tot 5 spelers vanaf 4 jaar     
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Sentosphère 
 
Streepjescode  M04020 



 

GEURENSPEL 

104 – Geurenspel 
 

 

 
 

Beschrijving   Verschillende geuren van bloemen, fruit, 
diverse materies en voedingswaren moeten 
herkend worden. Kan gebruikt worden als reuk-
memory spel.  

  
Aanpassing    Elke geur wordt door de overeenkomstige 

tekening van een object weergegeven. Deze 
tekeningen worden in een lotto herhaald, los 
van hun context en in het zwart omlijnd. 
Zelfverbetering is mogelijk dankzij de nummers 
onderaan elk potje. De lotto-tekeningen zijn 
eveneens in brailleschrift beschikbaar. 

 
Voor wie?   1 tot 6 spelers vanaf  4 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Nathan 
 
Streepjescode  M04009 



 

MEMO FRUTTI 

104 – Geurenspel 
 

 

 
 
Beschrijving   Probeer de elementen met dezelfde geur 

samen te brengen. 
 
Aanpassing    De kaarten zijn op de keerzijde van een 

kraszone met een bepaalde geur voorzien. Zij 
beschikken ook over een tastbaar 
herkenningsteken zodat ze makkelijk van elkaar 
te onscheiden zijn. 

 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 4 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Janod 
 
Streepjescode  M14013 



 

PARFUMASTER (Boomgaard en moestuin) 

104 – Geurenspel 
 

 

 
Beschrijving   Kan je de geur van basilicum terugvinden? En 

de geur van frambozen? Met dit spel wandel je 
door de dagelijks op te snuiven geuren. Er zijn 
in dit spel varianten mogelijk. Op diverse wijze 
kan de interesse van de kinderen gestimuleerd 
en hun reukzin geprikkeld worden.  

  
Aanpassing    De kaarten en de cijfers onderaan de doosjes 
    werden vergroot. Kaarten en doosjes zijn ook 
    van brailleschrift voorzien. Om het makkelijk te 
    maken wordt een lijst bijgevoegd met nummers 
    en de bijhorende geur. Deze lijst is in   
    brailleschrift en van grote lettertekens voorzien.  
 
Voor wie?   1 tot 6 spelers vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Sentosphère 
 
Streepjescode  M12033 



 

PARFUMASTER ( Grootmoeders huis) 

104 – Geurenspel 
 

 

 
Beschrijving   Herken je de geur van een houtvuur? Met dit 

spel wandel je door de dagelijks op te snuiven 
geuren. Er zijn in dit spel varianten mogelijk. Op 
diverse wijze kan de interesse van de kinderen 
gestimuleerd en hun reukzin geprikkeld worden.  

  
Aanpassing  De kaarten en de cijfers onderaan de doosjes 

werden vergroot. Kaarten en doosjes zijn ook 
van brailleschrift voorzien. Om het makkelijk te 
maken wordt een lijst bijgevoegd met nummers 
en de bijhorende geur. Deze lijst is in 
brailleschrift en van grote lettertekens voorzien. 

 
Voor wie?   1 tot 6 spelers vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Sentosphère 
 
Streepjescode  M12018 



 

PARFUMASTER (Grootvaders tuin) 

104 – Geurenspel 
 

 

 
Beschrijving   Herken je de geur van hooi? Of van 

houtgewas? Met dit spel wandel je door de 
dagelijks op te snuiven geuren. Er zijn in dit 
spel varianten mogelijk. Op diverse wijze kan 
de interesse van de kinderen gestimuleerd en 
hun reukzin geprikkeld worden  

  
Aanpassing    De kaarten en de cijfers onderaan de doosjes 
    werden vergroot. Kaarten en doosjes zijn ook 
    van brailleschrift voorzien. Om het makkelijk te 
    maken wordt een lijst bijgevoegd met nummers 
    en de bijhorende geur. Deze lijst is in   
    brailleschrift en van grote lettertekens voorzien. 
  
Voor wie?   1 tot 6 spelers vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Sentosphère 
 
Streepjescode  M12034 



 

TOPSCENT 

104 – Geurenspel 
 

 

 

 
Beschrijving   Snuif de geur op, werp de dobbelsteen en leg je 

kaarten op tafel. Als het element evenveel maal 
voorkomt als de dobbelsteen aangeeft zijn de 
kaarten voor jou. Verzamel zoveel mogelijk 
kaarten om te winnen.  

  
Aanpassing    De grootte van de afbeelding van het fruit 

verschilt van kaart tot kaart. 
 
Voor wie?   3 tot 6 spelers vanaf 6 jaar 
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Sentosphère 
 
Streepjescode  M16010 



 

ACTI-BLOKJE 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 

 
 
Beschrijving  Elk vlak heeft een verschillend sluitingssysteem 

(een lus, een drukknoop, een knoop, een 
glijder, een scratch, een rijger)  

 
Aanpassing    Het is een grote kubus (26x26x26) met felle 

kleuren. Elk element kan betast worden en elke 
actie is gebaseerd op de tastzin.  

 
Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Viroux 
  
Streepjescode  M05022 



 

BEERTJESKLOK 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 
 

Beschrijving  Alle dagdagelijkse bezigheden van ons beertje 
staan, uur per uur, op onze klok geïllustreerd. 
Tijd voor het vieruurtje? Zet de wijzers correct 
op 16 uur. 

 
Aanpassing  De uren worden in brailleschrift en met grote 

lettertekens (1,5 cm hoog) weergegeven. De 
wijzers zijn mobiel en in 3D. De tekeningen zijn 
matig gecontrasteerd en zijn niet in reliëf.  

 
Voor wie?   1 speler vanaf 4 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Pestalozzi 
 
Streepjescode  M04014 



 

CONTRASTRIJK TAPIJT 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 
 

Beschrijving    Dit zacht fluwelen tapijt is voorzien van toffe fel 
gecontrasteerde motieven. Het zal de 
peutertjes boeien. 

  
Aanpassing    Contrastrijke motieven 
      
Voor wie ?  1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M15003 



 

DOOS MET VORMEN EN GELUIDEN 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 

 
 
 
Beschrijving    Luister hoe de elementen op de juiste plaats 

terechtkomen: ze maken elk een specifiek 
geluid.  

  
Aanpassing    De elementen brengen een geluid voor als ze 

op hun plaats vallen.   
   
Voor wie?   1 speler vanaf 18 maanden  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
     
Uitgever     Battat 
 
Streepjescode  M14017



 

EEN SCHOEN DICHTRIJGEN 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 
  
Beschrijving    Een schoen dichtrijgen wordt kinderspel!  
  
Aanpassing    Rode plaat in de vorm van een zool met een  
    lang touw waarvan de uiteinden voorzien zijn 
    van houten dopjes.      
  
Voor wie ?  1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Wesco 
 
Streepjescode  M04018 



 

GEPARFUMEERDE GELUIDSDOBBELSTEEN 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 

Beschrijving    Een tast-dobbelsteen met parfum en geluid, te 
    gebruiken bij alle handvaardigheidsspelletjes.  
 
Aanpassing    De waarden zijn licht uitgehold op de vlakken 
    aangegeven. Binnenin bevinden zich enkele  
    rinkelbelletjes. Het is een gekleurde   
    dobbelsteen.  
    
Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Hoptoys 
 
Streepjescode  M09016 



 

KAAS EN MUIS 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 

 
 

Beschrijving    Help de muis om door de gaatjes in de   
    houten kaas te kruipen. Haar staart is echter zo 
    lang dat zij je hulp zal nodig hebben om  
    rechtsomkeer te maken.  
 
Aanpassing    Kaas en muis zijn in 3D 
 
Voor wie ?  1 speler vanaf 3 jaar      
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Wesco 
      
Streepjescode  M04013



 

KLOK EN VORMEN 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 
Beschrijving   In één spel: vormen ontdekken en het uur leren 
    aflezen      
 
Aanpassing    De cijfers op de vormpjes werden 6,3 maal  
    vergroot. De wijzers kunnen bewegen en zijn in 
    3D. De vormpjes hebben een gepaste opening 
    rond de wijzerplaat. Op de wijzerplaat zijn de 
    uren van elkaar gescheiden met een staafje. 
         
Voor wie?   1 speler vanaf 2 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M04016 



 

KUBUS MET VORMEN 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 
Beschrijving    Deze uitneembare vormenkubus kan voor 

diverse spelletjes dienen: vlak inklemming, 
vormherkenning, herkenning door te betasten, 
enz. 

  
Aanpassing    De makkelijk te hanteren vormen zijn eveneens 

makkelijk te herkennen als men ze betast. 
   

Voor wie ?  1 speler vanaf 2 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald  
 
Uitgever    We play 
 
Streepjescode  M14008 



 

LEER DE AAP ZICH AANKLEDEN 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 
 

Beschrijving    Met dit slimme aapje leer je dichtknopen, 
zippen, scratchen en veters strikken. Het aapje 
kan volledig uitgekleed worden. 

 
Aanpassing   De verschillende sluitingen zijn herkenbaar 

door ze te betasten 
.      
Voor wie ?  1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Alextoys 
 
Streepjescode  M14018 



 

NESTELENDE POPPEN 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 
 

Beschrijving    Zoals matroesjka's, passen deze zes mooie 
popjes in elkaar. Elk van hen draagt een 
manteltje met een andere sluiting (veter, knop, 
enz.) zodat de fijne motoriek en de autonomie 
van het kind bevorderd wordt.  

 
Aanpassing    Het verschil tussen de poppen zijn herkenbaar 

door ze te betasten. 
      
Voor wie ?  1 speler vanaf 18 maanden  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Nathan 
 
Streepjescode  M17007 



 

PARELSCIRCUIT 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 
Beschrijving    Dit driedimensionaal op een houten sokkel  
    geplaatst hanteringsspel zal de tastzin zowel 
    als de motoriek van de polsen bij de peuters  
    ontwikkelen. 
 
Aanpassing    Driedimensionaal spel        
 
Voor wie ?  1 speler vanaf 1 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald  
 
Uitgever    Wesco 
 
Streepjescode  M04010 



 

PEDAGOGISCHE KLOK 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 
Beschrijving    Klok vervaardigd uit schuimplastic waarvan  
    de cijfers uit hun hokje kunnen gelicht worden. 
    De wijzers kunnen verplaatst worden. 
  
Aanpassing   Door het hanteren van de houten kubusjes  
    kunnen kinderen leren het uur af te lezen en zo 
    het verloop van de tijd beter te begrijpen. De 
    cijfers op de kubusjes zijn sterk contrasterend 
    (zwart op bleke achtergrond), groot en in  
    brailleschrift. De 3D-wijzers kunnen   
    verplaatst worden.        
  
Voor wie ?  1 speler vanaf 3 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Edushape 
 
Streepjescode  M04015 
 
 



 

PUZZELKLOK 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 
Beschrijving    Klok vervaardigd uit schuimplastic waarvan  
    de cijfers uit hun hokje kunnen gelicht worden. 
    De wijzers kunnen verplaatst worden. 
 
Aanpassing    De cijfers zijn 4 cm hoog en sterk    
    contrasterend. De wijzers zijn duidelijk   
    zichtbaar dankzij hun witte bandjes.   
  
Voor wie ?  1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Edushape 
    
Streepjescode  M04017 



 

REUZEDOBBELSTEEN MET VORMEN 

107 – Handvaardigheidspel 
 

 

 
 
Beschrijving    Reuzedobbelsteen (8x8x8 cm) met   
    verschillende vormen op alle vlakken. Wie zal 
    de meeste vierkantjes vergaren?  
  
Aanpassing    De vormen zijn driedimensionaal.      
 
Voor wie ?  2 tot 6 spelers vanaf 2 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald      
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M04012 



 

SCHATTIGE DIERTJES 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beschrijving   Vermaak je door deze schattige diertjes te  
    knuffelen en ze op, in, voor of achter  hun  
    huisjes te plaatsen.  
  
Aanpassing    De huisjes zijn groot en de diertjes zijn op het 
    gevoel makkelijk te herkennen. 
  
Voor wie ?  1 of meerdere spelers vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever    Djeco 
 

Streepjescode  M12024 



 

SENSORISCHE SJAAL 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 
 

 
 

 
Beschrijving    Deze sjaal is gemaakt van verschillende stoffen 

met diverse texturen. Ze kan rand tot rand 
vastgemaakt worden om een ring te vormen 
waarbinnen men een bal kan stoppen die door 
de ring dient gejaagd te worden. Door de naden 
die hier en daar aangebracht werden wordt het 
een labyrint.  

  
Aanpassing    De texturen zijn makkelijk herkenbaar  
  
Voor wie ?  1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Dragon Toys 
 

Streepjescode  M17008 



 

SENSORISCH PANEEL 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 
Beschrijving    Dit groot bedieningspaneel biedt, op beide 

zijden, tal van zintuiglijke 
ontdekkingsmogelijkheden zoals een 
geluidsslinger, een ster met rinkelbelletjes enz. 

 
Aanpassing    De elementen hebben felle kleuren en zijn  

makkelijk te hanteren. 
      
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 2 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Hoptoys 
 
Streepjescode  M13013 
 

MAG NIET UITGELEEND WORDEN 



 

VORMENKUBUS 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 

Beschrijving  Met deze vormenkubus leren de kinderen 
objecten hanteren en ze op de juiste plaats in 
de kubus te duwen.   

  
Aanpassing    Op alle vlakken van de kubus zijn openingen 

voorzien die met de objecten overeenstemmen.
       

Voor wie ?  1 speler vanaf 18 maanden  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Nathan 
 
Streepjescode  M08001 



 

ZWARTE EN WITTE BALLEN 

107 – Handvaardigheidsspel 
 

 

 
Beschrijving    Hanteer deze witte en zwarte ballen om er een 

welluidende activiteit van te maken. De ene bal 
moet je schudden, op de andere moet je 
drukken of gewoon betasten. Uren plezier en 
ontdekking van toffe geluiden in het 
vooruitzicht.  

 
Aanpassing    Elke bal brengt een ander geluid voort. De 

motieven op de ballen zijn contrastrijk.  
 
Voor wie ?  1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Hoptoys 
 
Streepjescode  M15002 



 

FRUIT AANSNIJDEN 

201 – Rollenspel 
 

 

 
Beschrijving    Mooi houten fruit om het aansnijden in te 

oefenen.   
  
Aanpassing    De vruchten zijn reeds middendoor gesneden. 

Zij worden door middel van klittenband 
samengehouden.   

 
Voor wie ?  1 of meerdere spelers vanaf 4 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     / 
  
Streepjescode  M12023 



 

GROENTEN EN FRUIT 

201 – Rollenspel 
 

 

 
 

 
Beschrijving    Groeten en fruit komen altijd van pas in de  
    kluchspelletjes waarvoor kinderen veel   
    verbeelding hebben. 
  
Aanpassing    Groenten en fruit in reliëf en met details in de 
    textuur.       
 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 4 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M04021 



 

PLAYMOBIL BOOT 

202 – Ensceneringsspel 
 

 

 

 
 
 

Beschrijving  Bedenk verschillende verhalen dankzij de  
    elementen in deze doos. 
  
Aanpassing    Deze boot heeft alles voor een    
    reddingsoperatie op zee: rubberbootje met  
    motor, een redder, een duikerpak en een  
    kapitein.  
      
Voor wie?    1 of meerdere spelers vanaf 4 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Playmobil 
 
Streepjescode  M04023 
      
 



 

PLAYMOBIL KOEIEN 

202 – Ensceneringsspel 
 

 

 
  
Beschrijving  Bedenk een verhaal met de inhoud van   
    deze speeldoos.  
  
Aanpassing    Twee koeien en een kalf in gekleurd plastic, in 
    de gaten gehouden door een koewachter. Met 
    eveneens een bebloemde struik. De figuurtjes 
    zijn gekleurd en driedimensionaal. 
  
Voor wie?    1 of meerdere spelers vanaf 4 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald  
 
Uitgever     Playmobil 
 
Streepjescode  M04022 



 

PLAYMOBIL LEEFKAMER 

202 – Ensceneringsspel 
 

 

 

 
 
Beschrijving  Bedenk een verhaal met de inhoud van   
    deze speeldoos.  
  
Aanpassing    Verschillende gekleurde elementen die men in 
    een leefkamer vindt: een bank, een tapijt, een 
    salontafel en twee kasten met laden.    
    
Voor wie?    1 of meerdere spelers vanaf 4 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Playmobil 
 
Streepjescode  M04025



 

PLAYMOBIL TRACTOR 

202 – Ensceneringsspel 
 

 

 

 
 
Beschrijving  Bedenk een verhaal met de inhoud van   
    deze speeldoos.  
 
Aanpassing    Een kleine boer met zijn tractor waarmee hij  
    verschillende producten kan vervoeren   
    (bloemkool, wortelen, melkkan enz.) De  
    figuurtjes zijn gekleurd en driedimensionaal.  
  
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 4 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald     
 
Uitgever     Playmobil 
 
Streepjescode  M04024 



 

ALPHABUILD 

301 – Bouwspel 
 

 

 
   
Beschrijving  Dit magnetisch bouwspel kan op een ludieke 

manier aanleiding geven tot het aanleren van 
letters. Alle letters van het alfabet kunnen met 
deze 20 elementen gevormd worden; evenals 
figuurtjes en andere objecten. 

  
Aanpassing    De 6 à 12 cm grote elementen zijn magnetisch. 
  
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 2 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald  
 
Uitgever    Kid O Toys 
 
Streepjescode  M16022 



 

GRIPPIES 

301 – Bouwspel 
 

 

 
Beschrijving  Deze elementen met verschillende kleurrijke 

texturen en reliëfs zullen de verbeelding van de 
speler prikkelen. De antislip elementen 
bevorderen zowel de zintuiglijke als de 
tastwaarnemingen. 

  
Aanpassing   De elementen hebben  verschillende texturen 

en liggen goed in de hand. 
 

Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 18 maanden  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 

Uitgever     Guidcraft 
 
Streepjescode  M16011 



 

JENGA 

301 – Bouwspel 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
Beschrijving  Wees de laatste die een blokje verplaatst  
    zonder de toren te doen omvallen. 
  
Aanpassing    De elementen zijn driedimensionaal et passen 
    in elkaar om de toren te bouwen. 
 

Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 5 jaar   
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald  
 
Uitgever     Hasbro 
 
Streepjescode  M05006 



 

KAPLA : KUBUS 

301 – Bouwspel 
 

 

 

 
 
 

Beschrijving  Je beschikt over 36 plankjes voor oneindig veel 
bouwmogelijkheden. 

  
Aanpassing    De plankjes zijn driedimensionaal. 
  
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald  
 
Uitgever     Kapla 
 
Streepjescode  M16004 



 

KIM BUNY 

301 – Bouwspel 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Beschrijving  Uit het niets komen mooie gekleurde en  
    makkelijk te hanteren bouwwerken te   
    voorschijn.  
  
Aanpassing    De driedimensionale elementen passen, dankzij 
    de brede inkepingen, makkelijk in elkaar. Zij  
    hebben felle kleuren en voelen aangenaam  
    aan. 
 

Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 18 maanden  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Miniland 
 
Streepjescode  M05007 



 

LEGO SYSTEM 

301 – Bouwspel 
 

 

 

Beschrijving  Hallo toekomstige architekten! Met deze met 
    Lego's gevulde doos zullen de bouwplannen  
    makkelijk vorm krijgen.  
  
Aanpassing   De blokjes verschillen in grootte en in kleur en 

passen perfect in elkaar: het aantal dopjes geeft 
de grootte aan ten opzichte van de andere 
blokjes. 

  
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 5 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Lego 
  
Streepjescode  M04031 



 

MAGNETISCH GEBOUW 

301 – Bouwspel 
 

 

 
   
Beschrijving  Dankzij deze grote magnetische elementen 

kunnen reuzeconstructies gemaakt worden. 
  
Aanpassing    De elementen zijn magnetisch en makkelijk te 

hanteren. 
  
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 1 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald  
 
Uitgever     Smart 
 
Streepjescode  M13003 



 

TRAP MET BLOKJES 

301 – Bouwspel 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
Beschrijving  Houten blokjes met verschillende hoogtes, van 
    diverse vormen en in bonte kleuren kunnen  
    volgens grootte, kleur of vorm geklasseerd  
    worden. Plezierig! 
  
Aanpassing    20 of 25 houten blokjes volgens model in een 
    houten plankje bevestigen. Ze verschillen van 
    elkaar in grootte en kleur. Het    
    bevestigingsplankje is voorzien van de nodige 
    uithollingen.  
  
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf de 2 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald  
 
Uitgever     Haba 
 
Streepjescode  M04030



 

ZINTUIGLIJKE BLOKJES 

301 – Bouwspel 
 

 

 
   
Beschrijving  Opeen te stapelen mooie houten blokjes gevuld 

met gekleurd zand, kleurrijke balletjes of 
gekleurde vloeistof om grote veelkleurige 
constructies te bouwen. 

  
Aanpassing    Naargelang de inhoud maken de blokjes 

diverse geluiden wanneer men ze schudt. De 
inhoud is gekleurd. 

  
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald  
 
Uitgever     TickiT 
 
Streepjescode  M12025 



 

ANCHORPUZZEL 

302 – Compositiespel 
 

 

 
Beschrijving  Plaats de 7 geometrische elementen naast  
    elkaar zodat zij een artistiek geheel vormen.  
 
Aanpassing  De houten elementen zijn driedimensionaal en 
    makkelijk te hanteren. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 8 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M04042 



 

AUTOPUZZEL 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 

 
 
 
Beschrijving  Een achtdelige houten puzzel in de vorm van 
    een auto.   
 
Aanpassing  Er wordt een model meegegeven. Dit model  
    toont, met een reliëfstructuur, de plaatsing van 
    de verschillende elementen. Weinig   
    contrasterende puzzelstukken.  
 
Voor wie?   1 speler vanaf 4 jaar   
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M04037 



 

BAKSTEEN MET BAKSTEEN 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 

Beschrijving    Combineer de 5 elementen om de op de kaart 
    aangegeven vorm te bouwen...Een spel voor 
    elke leeftijd! 
 
Aanpassing  Om een zeker reliëf te verkrijgen werden 

bepaalde kaarten in schuimplastic gemaakt in 
baksteenvorm. De bakstenen passen goed in 
elkaar en zijn vormbestendig.  

 
Voor wie?   1 tot 4 spelers vanaf 6 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    Binary Arts 
 
Streepjescode M09010 



 

BANAANPUZZEL 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 
Beschrijving  Breng de elementen samen zodat zij een  
    banaan vormen. In reliëf.  
 
Aanpassing  16 houten elementen in reliëf en een houten  
    omlijsting. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 5 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald  
 
Uitgever     Froehling 
 
Streepjescode  M04044 



 

BOTABLO JUNGLEPUZZEL 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 
    
Beschrijving  Grote houten puzzel waarvan de elementen  
    eveneens als onafhankelijke personages  
    dienst kunnen doen. 
 
Aanpassing  De puzzel is in reliëf en de elementen zijn ook 

afzonderlijk te hanteren. 
  
Voor wie?   1 speler vanaf 18 maanden  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Djeco 
 
Streepjescode  M11008 



 

CRAZEE BALL BRAILLE 

302 – Compositiespel 
 

 

 

 
 

Beschrijving    Constructiepuzzel in brailleschrift in de vorm 
van een bal. Om te winnen moet men ervoor 
zorgen dat de kleuren overeenkomen met een 
merkteken in brailleschrift. 

 
Aanpassing  Gekleurde bal met merktekens in brailleschrift. 
 
Voor wie?   1  speler vanaf 6 jaar.  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    Maxi Aids 
 
Streepjescode  M11006 



 

DALENDE TOREN 

302 – Compositiespel 
 

 

 
Beschrijving    De houten elementen met verschillende  
    afmetingen rond een centrale as opstapelen.  
 
Aanpassing  De elementen zijn driedimensionaal en   
    verschillen in kleur. Zij passen  perfect op  
    elkaar. 
 
Voor wie?   1  speler vanaf 2 jaar.  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    / 
 
Streepjescode  M04051 



 

DAMBORDPUZZEL 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 

Beschrijving  Stel het dambord opnieuw  samen door de  
    zwarte en de witte vakken af te wisselen. Niet 
    zo eenvoudig als het lijkt.   
 
Aanpassing  De zwarte vakken zijn in reliëf. De oplossing, in 
    reliëf, kan op aanvraag verkregen worden.  
 
Voor wie?   1 speler vanaf 10 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     / 
  
Streepjescode  M04045 



 

DOLFIJNPUZZEL 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 
Beschrijving    Deze schattige dolfijn smeekt erom terug  
    samengesteld te worden.   
 
Aanpassing  De dolfijn contrasteert goed met de 

achtergrond. De houten elementen, in reliëf, 
zijn van een handvatje voorzien. De juiste 
plaats van de elementen wordt door een zwarte 
lijn aangegeven. 

  
Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M04041 



 

GAATJES IN HET GEHEUGEN 

302 – Compositiespel 
 

 

 
Beschrijving  Enkel door te betasten, en binnen een gegeven 
    tijdslimiet, de combinatie van de tegenspeler 
    ontdekken en deze proberen kopiëren.  
 
Aanpassing  18 houten toevalsgewijs doorboorde   
    elementen, 1 lessenaar met een randje zodat 
    het speloppervlak begrensd is.  
  
Voor wie?   2 spelers vanaf 9 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Van15 tot 45 minuten  
 
Uitgever    Agence Tact 
 
Streepjescode  M04052 



 

GEITPUZZEL  

302 – Compositiespel 
 

 

 

 
 
  
Beschrijving  26-delige puzzel waarvan het hoofdonderwerp 
    (een geit uit 8 elementen) een licht reliëf  
    vertoont ten opzichte van de achtergrond.  
 
Aanpassing  De plaats van elk element wordt door een  
    zwarte omtrek aangegeven. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 5 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M04040 



 

GRAND MASTER 

302 – Compositiespel 
 

 

 

 
 
Beschrijving  Het doel van het spel is het grote rode vierkant 

door middel van opeenvolgende verschuivingen 
onderaan het spelbord te krijgen. 

  
Aanpassing    De elementen zijn driedimensionaal. Door de 

sterk contrasterende rand zijn de puzzelstukjes 
makkelijk  van elkaar te onderscheiden. De 
onderste  rand van het spelbord is goed 
waarneembaar dankzij een bijzondere textuur. 

 
Voor wie?   1 speler vanaf 7 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever    Pintoy 
 
Streepjescode  M04056 



 

GROTE PARELS  

302 – Compositiespel 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschrijving  Een rode parel, dan een gele, een blauwe, een 
    groene ... en terug een rode, een gele enz. Of  
    afwisselend  ronde en ovale parels. Het doet er 
    niet toe: mooi  wordt het zeker! 
 
Aanpassing  De fel gekleurde parels hebben een   
    diameter van ongeveer 2 cm en zijn doorboord 
    van een gaatje van 5 mm. Ze zijn rond of  
    ovaal.  
 
Voor wie?   1 speler vanaf 5 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever   Lola 
 
Streepjescode  M04048 



 

HAPPY CUBE 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 
Beschrijving  Kubussen opnieuw samenstellen met deze  
    elementen in schuimplastic: een echte   
    hersenbreker!  
  
Aanpassing    Deze hersenbrekers zijn gemaakt uit kleurrijk 
    schuimplastic. De inkepingen zijn in reliëf. 
 
Voor wie?   1 tot 6 spelers vanaf 6 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     I love love Co. 
 
Streepjescode  M04046 



 

HERSENBREKER PUZZEL (NIVEAU 3) 

302 – Compositiespel 
 

 

 

 
 
 
Beschrijving  Stel de puzzel terug samen op het spelbord 

door middel van alle beschikbare stukken. En 
zo snel mogelijk! 

   
Aanpassing  De stukken passen op het spelbord. 
  
Voor wie?   1 speler vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever   Wesco 
 
Streepjescode  M13026 



 

HERSENBREKER PUZZEL (NIVEAU 4) 

302 – Compositiespel 
 

 

 

 
 
 
Beschrijving  Stel de puzzel terug samen op het spelbord 

door middel van alle beschikbare stukken. En 
zo snel mogelijk! 

 
Aanpassing  De stukken passen op het spelbord. 
  
Voor wie?   1 speler vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    Wesco 
 
Streepjescode  M13027 



 

HET SPEL VAN HADES 

302 – Compositiespel 
 

 

  
 
 
Beschrijving  Hades, de god van de onderwereld, stelt je op 

de proef. Vertrekkend van een centrale pion 
moet je alle andere zo plaatsen dat de kleuren 
overeenstemmen. Een duivels spel dat ook met 
meerdere kan gespeeld worden waarbij 
iedereen mag helpen. 

 
Aanpassing  De elementen zijn in reliëf en in kleur zodat zij 
    makkelijk te onderscheiden zijn.   
 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 10 jaar.   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever   Nectars et découvertes 
 
Streepjescode  M05015 



 

HOUTEN ALFABETPUZZEL 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 
Beschrijving  Stel opnieuw het alfabet samen met alle 26  
    letters  
 
Aanpassing  De kleurrijke letters passen perfect op het  
    spelbord.  
 
Voor wie?   1 speler vanaf 6 jaar   
     Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M05031 



 

ISOTOP 

302 – Compositiespel 
 

 

 
Beschrijving  De 8 dobbelstenen van deze hersenbreker  
    verschillen allemaal van elkaar  door de  
    opstelling van de ogen. Men moet ze stapelen 
    zodat zij een grote kubus vormen met hetzelfde 
    aantal ogen op alle zijden. 
 
Aanpassing   8 houten dobbelstenen met uitgeholde ogen. 
     
Voor wie?   1 speler vanaf 10 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever    Bass & Bass 
 
Streepjescode  M04054 



 

JUISTE SLEUTEL 

302 – Compositiespel 
 

 

  
 
Beschrijving  Een ruimtelijk oriëntatiespel gebaseerd op een 
    zeer symbolisch thema: het huis en de sleutel. 
    Dit spel ontwikkelt het waarnemingsvermogen.  
  
Aanpassing    De contouren van de sleutels op de kaarten zijn 
    in reliëf aangebracht. De houten sleutels, met 
    verschillende vormen, passen in de   
    uitsnijdingen van de drager. 
 
Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 3 jaar    
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Nathan  
 
Streepjescode  M08002 



 

JUMBOLINO CLOWN 

302 – Compositiespel 
 

 

 
     
Beschrijving  Stel de clown zo vlug mogelijk opnieuw samen 
    rekening houdend met het aantal ogen die  
    voorkomen op de dobbelsteen. Respecteer de 
    stijgende numerieke volgorde (van 1 tot 6) die, 
    in reliëf, voorkomt op elk lichaamsdeel. 
  
Aanpassing    De puzzelstukken zijn genummerd door middel 
    van, in reliëf, aangebrachte bolletjes zoals op 
    de dobbelsteen. De figuren zijn met een dikke 
    zwarte rand afgeboord. Elke clown draagt een 
    outfit van een andere kleur. Elke kleur heeft ook 
    een eigen textuur.  
 
Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 4 jaar    
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever    Jumbo 
 
Streepjescode  M04055 
 



 

KLEINE PARELS 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 
Beschrijving  Ga speels om met deze pareltjes die in vorm en 
    grootte verschillen om halssnoeren en   
    armbandjes te maken.  
 
Aanpassing  Driedimensionale pareltjes van verschillende 
    vormen en met een diameter  variërend tussen  
    0,6 en 1,5 cm. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 5 jaar   
     Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Haba 
 
Streepjescode  M04047 



 

KRUISWOORDPUZZEL 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 
  
Beschrijving    Stel de puzzel, gelijkend op een    
    kruiswoordraadsel, opnieuw samen: vorm  
    woorden zonder fouten te maken... 
 
Aanpassing  De puzzelstukjes zijn pionnen met 4 vlakken die 
    elk aanwijzingen bevat in brailleschrift. De  
    puzzelstukjes passen in een houder in reliëf. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 10 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever   Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M09009 



 

KUBUSPUZZEL 

302 – Compositiespel 
 

 

 

 
  
 
Beschrijving    Stel de puzzel terug samen: 12 kubussen die 
    zelf ook puzzels zijn...    
 
Aanpassing  De kubussen passen makkelijk in elkaar. Zij  
    passen in een aangepaste omlijsting. 
      
 
Voor wie?   1 speler vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    / 
 
Streepjescode  M09004 



 

LANDSCHAPSPUZZEL 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 
Beschrijving    Mooi terug samen te stellen landschap. In reliëf. 
    Met een herder en schapen in een mooi  
    plattelandslandschap.  
 
Aanpassing  42 houten elementen in felle kleuren en 

voorzien van een antisliplaagje. De oplossing 
vertoont een bepaald  reliëf.  

 
Voor wie?   1 speler vanaf 5 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M04039 



 

MAGNETISCHE BRACHIOSAURUS 

302 – Compositiespel 
 

 

 
  
Beschrijving  Dankzij dit  houten schaalmodel ga je terug in 

de tijd... Makkelijk en vlug  te reconstrueren. 
  
Aanpassing    De houten stukken zijn vrij groot met een dikte 

van 1,5 cm. De magnetische stukken laten een 
"klik" horen wanneer ze op hun juiste plaats 
komen.  

 
Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald  
 
Uitgever    Edtoy 
 
Streepjescode  M12006 



 

MAGNETISCHE STEGOSAURUS 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 

 
Beschrijving    Dankzij dit  houten schaalmodel ga je terug in 

de tijd... Makkelijk en vlug  te reconstrueren. 
 
Aanpassing  De houten stukken zijn vrij groot met een dikte 

van 1,5 cm. De magnetische stukken laten een 
"klik" horen wanneer ze op hun juiste plaats 
komen.  

 
Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    Edtoy 
 
Streepjescode  M12004 



 

MAGNETISCHE TRICERATOPS 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 

Beschrijving    Dankzij dit houten schaalmodel ga je terug in 
de tijd... Makkelijk en vlug te reconstrueren 
dank zij de magnetische scharnierende 
stukken. 

 
Aanpassing   De houten stukken zijn vrij groot met een dikte 

van 1,5 cm. De magnetische stukken laten een 
"klik" horen wanneer ze op hun juiste plaats 
komen.  

 
Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    Edtoy 
 
Streepjescode  M12007 



 

MAGNETISCHE TYRANNOSAURUS 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 

Beschrijving    Dankzij dit houten schaalmodel ga je terug in 
de tijd... Makkelijk en vlug te reconstrueren 
dank zij de magnetische scharnierende 
stukken. 

 
Aanpassing  De houten stukken zijn vrij groot met een dikte 

van 1,5 cm. De magnetische stukken laten een 
"klik" horen wanneer ze op hun juiste plaats 
komen. . 

 
Voor  wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Edtoy 
 
Streepjescode  M12005 



 

MAGNETOMAN 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 
Beschrijving  Bedenk zelf  allerlei grappige personages met 

deze magnetische houten stukjes. Een mooi 
kleurrijk spel met een visueel contrast dankzij 
de gekleurde stukken op een zwarte 
achtergrond. 

  
Aanpassing    De elementen vertonen een sterk contrast et de 

stukjes zijn magnetisch. 
  
Voor wie?   1 speler vanaf 4 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Djeco 
 
Streepjescode  M13002 



 

NAAISPEL (DIEREN) 

302 – Compositiespel 
 

 

 

 
Beschrijving  Met dikke veters naaien en lostornen door de 
    brede gaten in de plastic figuurtjes.  
  
Aanpassing    Brede gaten met een diameter van 4 mm. De 
    uit fel gekleurd plastic vervaardigde figuurtjes 
    zijn  ongeveer 10 cm groot.  
 
Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Nathan 
 
Streepjescode  M04050 



 

PARELS (HUIZEN EN BOMEN) 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 
 
Beschrijving  Rijg de parels aaneen: huizen met blauwe,  
    paarse of rode daken. Alterneer met parels met 
    een boomvorm. Succes verzekerd! 
 
Aanpassing  Driedimensionale parels met diverse vormen 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    Haba 
 
Streepjescode  M04049 



 

PENTOMINOS 

302 – Compositiespel 
 

 

 
Beschrijving  Je moet de houten elementen  zó naast elkaar 

plaatsen dat 4 zones vrij blijven. Een echte 
hersenbreker! 

 
Aanpassing  De elementen passen in het spelbord.. 
  
Voor wie?   1 speler vanaf 7 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Cayro 
 
Streepjescode  M13025 



 

PUZZEL MET CIJFERS 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 
Beschrijving  Leg de cijfers van 0 tot 9 in de juiste volgorde. 
    Zo  kunnen de kinderen leren tellen.  
 
Aanpassing  De cijfers zijn in reliëf en in bonte kleuren. Zij 
    passen perfect in het spelbord.  
 
Voor wie?   1 speler vanaf 6 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     / 
  
Streepjescode  M05032 



 

PUZZEL MET EEN MEISJE 

302 – Compositiespel 
 

 

 
Beschrijving    Twee meisjes in één: twee puzzels in één!  
    Onder de 7-delige puzzel waarvan elk element 
    een kledingstuk is, kan men een tweede 15- 
    delige puzzel ontdekken waarvan elk element 
    een lichaamsdeel van het meisje voorstelt.  
 
Aanpassing  De tekening vertoont een goed contrast  
    (felle kleuren op een neutrale     
    achtergrond) en wordt omzoomd door een  
    brede zwarte lijn. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Nathan 
 
Streepjescode  M04032 



 

PUZZEL MET VIS 

302 – Compositiespel 
 

 

 

 
 
 
Beschrijving    Reconstrueer de vis zonder de vinnen te  
    vergeten! 
 
Aanpassing  De elementen passen in een schuimplastic- 
    omlijsting. De dikte verschilt naargelang de  
    kleur. Het zijn felle kleuren.  
 
Voor wie?   1 speler vanaf 4 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     /  
 
Streepjescode  M04034 



 

PUZZEL MET VLIEGTUIG 

302 – Compositiespel 
 

 

 

 
 
Beschrijving    Reconstrueer het vliegtuig. Niets vergeten! 
 
Aanpassing  De elementen zijn driedimensionaal. De kleuren 
    (geel en blauw op een zwarte ondergrond)  
    contrasteren goed. De plaats van elk element 
    wordt door een zwarte omtrek aangegeven. 
  
Voor wie?   1 speler vanaf 4 jaar   
     Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     /  
 
Streepjescode  M04035 



 

PUZZEL TASBARE SCHIETSCHIJF 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 
  
Beschrijving  Met deze 5 concentrische tastbare cirkels moet 
    de taart terug samengesteld worden : 6 stukken 
    taart met verschillende texturen. 
 
Aanpassing  De cirkels hebben elk een verschillende textuur. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 2 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Les doigts qui rêvent 
 
Streepjescode  M04036 



 

RUBIKS KUBUS 

302 – Compositiespel 
 

 

 
 

Beschrijving    Ontdek of herontdek deze klassieke 
hersenbreker. Om te winnen moet je alle 
vlakken in eenzelfde kleur krijgen. Er werden 
ook tastbare merktekens aangebracht. 

 
Aanpassing  Rubiks Cube met kleuren en tastbare   
    merktekens. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 6 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     MaxiAids  
 
Streepjescode  M18002 



 

SPIN-OUT 

302 – Compositiespel 
 

 

 

 
 
  
Beschrijving    Dit spel maakt je crazy! Alle schijfjes moeten 
    één voor één in dezelfde stand, horizontaal  
    gericht op de voorziene plaats gebracht worden 
    om het lipje uit het liniaaltje te kunnen lichten.  
 
Aanpassing  Een plastic liniaaltje en een lipje waarop 7 vrij 
    brede schijfjes bevestigd zijn.  
 
Voor wie?   1 speler vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Ravensburger 
 
Streepjescode  M04053 



 

TANGRAM 

302 – Compositiespel 
 

 

 
  
Beschrijving    Plaats de 7 geometrische figuren naast elkaar 
    teneinde opgelegde of persoonlijke figuren te 
    creëren. Dit spel biedt meer dan 100   
    mogelijkheden: uren en uren spelplezier! 
 
Aanpassing  Houten, in reliëf, roodgeverfde elementen. Een 
    katern met de oplossingen is beschikbaar. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    / 
 
Streepjescode  M04057 



 

VEHICLE SOUND PUZZLE 

302 – Compositiespel 
 

 

 

 
  
 
Beschrijving    Plaats de elementen op de juiste plaats en je 
    zal het overeenkomstige geluid horen. Reden 
    om verder te zoeken...  
 
Aanpassing    Pionnen met verschillende vormen en geluiden  
 
Voor wie?   1 speler vanaf 2 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever    Melissa & Doug 
 
Streepjescode  M11005 



 

VOERTUIGEN-QUADRIMEMO  

302 – Compositiespel 
 

 

 
 

Beschrijving   Met dit spel worden de peuters voorbereid op 
memory-spelletjes. Vind de identieke 
voertuigen terug die onder de dopjes verstopt 
werden. 

 
Aanpassing  De voertuigen hebben verschillende vormen. 
 
Voor wie?   1 tot 4 spelers vanaf 2 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Nathan  
 
Streepjescode  M14020 



 

ZOO SOUND PUZZLE 

302 – Compositiespel 
 

 

 

 
 
Beschrijving    Plaats de elementen op de juiste plaats en je 
    zal het overeenkomstige geluid horen. Reden 
    om verder te zoeken...  
  
Aanpassing    Pionnen met verschillende vormen en geluiden  
 
Voor wie?   1 speler vanaf  2 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald   
 
Uitgever     Melissa & Doug 
 
Streepjescode  M11003 



 

3D LOTTO 

401 – Combinatiespel 
 

 

 
Beschrijving    Een zeer leuk spel voor de peutertjes: 16  
    houten elementen waarop     
    gebruiksvoorwerpen werden bevestigd: naald, 
    knop, plasticschuim, enz. 
  
Aanpassing    De elementen vertonen verschillen in reliëf; het 
    spelbord met de 16 vakjes hebben hetzelfde  
    reliëf als de overeenkomstige elementen. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 3 jaar    
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     VzFB 
 
Streepjescode  M04062 



 

BALONNENLOTTO 

401 – Combinatiespel 
 

 

 
 

Beschrijving    Zorg er als eerste voor om elk personnage zijn 
    geliefde luchtballon terug te geven.  
  
Aanpassing    De contouren van de personnages en van de 
    luchtbalonnen worden in reliëf met   
    blisterplastic aangegeven. Elke kleur van een 
    luchtballon heeft een verschillende textuur:  
    luchtbelletjes, streepjes enz. De dobbelsteen is 
    op dezelfde wijze aangepast.  
  
Voor wie?   1 tot 4 spelers vanaf 3 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Ravensburger 
 
Streepjescode  M04060 



 

BENDOMINO 

401 – Combinatiespel 
 

 

 
 
Beschrijving    Met deze gebogen domino's is tactiek troef. Je 

kan het parcours open houden of, om het je 
tegenspelers moeilijk te maken, sluiten. Maar 
let erop dat je niet in je eigen val trapt!  

 
Aanpassing    De ogen van de domino's zijn uitgehold. 
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 7 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten  
 
Uitgever     Blue Orange 
 
Streepjescode  M16021 



 

CHROMINO 

401 – Combinatiespel 
 

 

 

 
 

Beschrijving    Met Chromino heb je domino's in alle kleuren! 
Probeer als eerste je dominostenen kwijt te 
raken. 

 
Aanpassing    De kleuren worden door verschillende texturen 

weergegeven. 
  
Voor wie?   1 tot 8 spelers vanaf 6 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten  
 
Uitgever    Asmodée 
 
Streepjescode  M13008 



 

DIERENGELUIDSLOTTO 

401 – Combinatiespel 
 

 

 
 
Beschrijving    Kinderen zullen ervan genieten deze 

dierengeluiden te beluisteren en het juiste dier 
aan te wijzen op het spelbord. Start de CD op 
een willekeurige plaats zodat het spel telkens 
anders lijkt. 

  
Aanpassing    Het raster is in reliëf zodat de vakjes makkelijk 

waarneembaar zijn. De namen van de dieren 
worden op de keerzijde vermeld (gedrukt 
letterschrift en brailleschrift).  

  
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 4 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Galt 
 
Streepjescode  M12031 



 

DOMINO’S MET VORMEN 

401 – Combinatiespel 
 

 

 

 
Beschrijving    Associeer de in reliëf aangebrachte   
    geometrische vormen (en niet het aantal ogen 
    zoals in het klassieke dominospel). Plaats  
    zoveel mogelijk elementen naast elkaar.  
  
Aanpassing    Houten domino's met in reliëf aangebrachte  
    vormen die makkelijk te onderscheiden zijn. De 
    onderzijde van de domino's is antislip.  
  
Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 4 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Brailleliga 
 
Streepjescode  M04063 



 

GEËVOLUEERD RAMDAM 

401 – Combinatiespel 
 

 

 

 
  
Beschrijving    Breng het juiste paar enkel op het gehoor terug 
    samen. Schudden en luisteren: zo vind je de 
    zielsverwant.  
  
Aanpassing    Ze gaan twee per twee op het geluid af: elk  
    paar heeft binnenin hetzelfde aantal knikkertjes.  
  
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 8 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M05017 



 

GEKLEURDE DOMINO’S MET RELIËF 

401 – Combinatiespel 
 

 

  
 
Beschrijving    Wie zal als eerste al zijn domino's kunnen  
    plaatsen door ze tegen andere domino's te  
    plaatsen met hetzelfde aantal ogen?  
  
Aanpassing    3D-domino's met gekleurde en in reliëf   
    weergegeven ogen. De domino's zijn,   
    onderaan, antislip.  
 
Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 5 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten   
 
Uitgever    / 
 
Streepjescode  M04064 



 

GELUIDSLOTTO 

401 – Combinatiespel 
 

 

 

 
  
 
Beschrijving    Kinderen zijn er dol op: naar een geluid 

luisteren en het overeenkomstige vakje 
terugvinden op het spelbord. Start de CD op 
een willekeurige plaats zodat het spel telkens 
anders lijkt. 

  
Aanpassing    De vakjes op het spelbord zijn in reliëf.  
  
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 4 jaar 
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Galt 
 
Streepjescode  M12032 



 

GEZICHTENSPEL 

401 – Combinatiespel 
 

 

 
Beschrijving    Foto's met verschillende gelaatsuitdrukkingen. 
    Bepaalde foto's verraden een gevoel, andere 
    een eupraxie (de lippen strak tegen elkaar  
    drukken, de neus met de tong aanraken, enz.). 
    De speler zal de gelaatsuitdrukking moeten  
    raden of nabootsen.  
  
Aanpassing    32 kleurenfoto's op karton en in groot formaat 
    (15 X 21 cm). Met pedagogische bijsluiter.  
 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 4 jaar    
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Nathan 
 
Streepjescode  M04071 



 

LOTTO MET GELUIDEN EN GEVOELENS 

401 – Combinatiespel 
 

 

 
 
 
Beschrijving    Vind de emoties terug aan de hand van het 

geluid. Meerdere varianten zijn mogelijk. 
  
Aanpassing    Kaarten van 16 x 16 cm. 
  
Voor wie?   1 tot 12 spelers vanaf 3 jaar 
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever    Akros 
 
Streepjescode  M16023 



 

LOTTO MET MUZIEKINSTRUMENTEN 

401 – Combinatiespel 
 

 

 

 
 
Beschrijving    Dit spel, in de vorm van een ludieke lotto, zal de 
    kinderen in staat stellen de muziekinstrumenten 
    aan het bijhorende geluid te linken. Zo zullen zij 
    actief  luisteren wat zal bijdragen tot hun  
    luisterbereidheid.  
  
Aanpassing    De informatie wordt in grote lettertekens en in 
    brailleschrift aangegeven. De lotto-vakjes zijn 
    zo uitgesneden dat men ze door te betasten  
    goed kan aanvoelen.  
  
Voor wie?   1 tot 12 spelers vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Nathan 
 
Streepjescode  M05004 



 

LOTTO VORMEN EN TEXTUREN 

401 – Combinatiespel 
 

 

 

   
 
Beschrijving    De elementen op hun juiste plaats terugzetten: 
    zelfde kleur, zelfde vorm, zelfde textuur. 
 
Aanpassing    3 platen met elk 6 verschillende geometrische 
    vormen met elk een verschillende textuur. En 
    18 elementen die verschillen in vorm en in  
    textuur.  
 
Voor wie?   3 spelers vanaf 3 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M04061 



 

KLEURENDOMINO’S 

401 – Combinatiespel 
 

 

 
Beschrijving    28 reuzedomino's die zo moeten gelegd  
    worden dat de tegen elkaar geplaatste   
    uiteinden dezelfde waarde én dezelfde kleur  
    vertonen. Een blinde persoon kan dit   
    spel ook spelen: dan moet enkel het aantal  
    ogen, in reliëf, overeenkomen. 
  
Aanpassing   De reuzedomino's (10 x 4,5 cm) zijn voorzien 
    van grote witte stippen (1,2 cm). De stippen zijn 
    in reliëf en de domino's zijn antislip.  
  
Voor wie?   2 tot 5 spelers vanaf 4 jaar    
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M04070 



 

KOP VAN NED 

401 – Combinatiespel 
 

 

 
 
Beschrijving    Neem een willekeurige kaart en vind het  
    overeenkomstige object. Kan op elke leeftijd  
    gespeeld worden! 
  
Aanpassing   De objecten in de kop van Ned zijn in reliëf en 
    vertonen een aangename textuur, zoals ook de 
    pluche kop. De kaarten bestaan ook in   
    brailleschrift.  
  
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 4 jaar     
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald  
  
Uitgever     Fundex games 
 
Streepjescode  M08005 



 

MEMOSOUND (CD-ROM) 

401 – Combinatiespel 
 

 

 

 
 
Beschrijving    De 26 lettertoetsen van het toetsenbord 

brengen 13 willekeurige geluiden voort. Herken 
je de 13 paren? Dit spel heeft twee versies: met 
dierengeluiden of met diverse geluiden. Een op 
PC voor iedereen toegankelijk spel. 

  
Aanpassing    Enkel geluidseffecten 
  
Voor wie?   1 of 2 spelers vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever   Brailleliga 
 
Streepjescode  M13016 



 

RAAK-ME-AAN DOMINO'S 

401 – Combinatiespel 
 

 

 
 
Beschrijving    Wie zal als eerste al zijn domino's kwijtraken 
    door ze tegen een andere domino met   
    hetzelfde reliëf te plaatsen? Dit spel werd in  
    2002 gemaakt door leerlingen van de Decroly-
    school in Brussel 
 
Aanpassing    36 houten domino's met verschillende reliëfs. 
    (tapijt, leder, bont, papier). Met linnen   
    opbergzakje.  
  
Voor wie?   2 spelers vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever    Brailleliga 
 
Streepjescode  M04068



 

RAMDAM 

401 – Combinatiespel 
 

 

   
  
Beschrijving    Op het gehoor alleen moet je de twee identieke 
    elementen herkennen.  
  
Aanpassing    Elke cilinder bevat elementen die verschillende 
    geluiden voorbrengen wanneer men ze schudt. 
 
Voor wie?   1 of 2 spelers vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 5 minuten 
 
Uitgever    Point à Point 
 
Streepjescode  M04150 



 

REUZE LOTTO 

401 – Combinatiespel 
 

 

 

 
  
 
Beschrijving    Een lottospel met grote cijfertekens die de  
    gehele familie zal boeien.  
  
Aanpassing    Grote cijfertekens zowel op de pionnen als op 
    de kaarten. 
  
Voor wie?   Meerdere spelers vanaf 6 jaar 
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    Wesco 
 
Streepjescode  M05033 



 

TACTILO LOTTO 

401 – Combinatiespel 
 

 

 
 

Beschrijving    Door de elementen te betasten moet je het  
    zachte beertje, het gekrulde schaap, de  
    rasperige hagedis enz. terugvinden.  
 
Aanpassing    Keuzewieltje en kaartjes hebben een   
    verschillende textuur.  
 
Voor wie?   1 tot 4 spelers vanaf  3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Djeco 
 
Streepjescode  M11007 



 

TASTBARE DOMINO’S 

401 – Combinatiespel 
 

 

 

 
Beschrijving    Wie zal als eerste al zijn domino's kwijtraken 
    door ze tegen een andere domino met   
    hetzelfde reliëf te plaatsen? 
  
Aanpassing    28 houten uitgeholde elementen met een 
    reliëfstructuur. 
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 3 jaar    
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Goula 
 
Streepjescode  M04067 



 

TASTDOMORY 

401 – Combinatiespel 
 

 

 
 
Beschrijving   Zal je de elementen vinden die precies passen in de 
elementen die reeds op tafel liggen? Een leuk tastspel: zowel 
domino- als memoryspel. 
  
Aanpassing    De elementen zijn makkelijk te hanteren en 
passen vlot in elkaar. 
  
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 5 jaar    
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten   
 
Uitgever     Einfach Gut Spielen 
 
Streepjescode  M12035 



 

TEXTUURDOMINO’S 

401 – Combinatiespel 
 

 

 
 
 
Beschrijving    Wie zal als eerste al zijn domino's kwijtraken 
    door ze tegen een andere domino met   
    hetzelfde reliëf te plaatsen? 
 
 
Aanpassing   32 domino's met een reliëfstructuur 
  
Voor wie?   2 spelers vanaf 2 jaar    
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten   
 
Uitgever     Invicta Education 
 
Streepjescode  M09020 



 

ZWART-WIT DOMINO’S 

401 – Combinatiespel 
 

 

  
Beschrijving    Wie zal als eerste al zijn domino's kwijtraken 
    door ze tegen een andere domino met   
    gelijke waarde te plaatsen? 
  
Aanpassing    De domino's vertonen een fel contrast en zijn 
    antislip. De ogen en het streepje in het midden 
    zijn in reliëf. Het aantal ogen van een halve  
    domino variëren van 0 tot 6.  
  
Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 5 jaar    
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten   
 
Uitgever     Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M04065 



 

ZWART-WIT DOMINO’S (2 x 9) 

401 – Combinatiespel 
 

 

  
Beschrijving    Wie zal als eerste al zijn domino's kwijtraken 
    door ze tegen een andere domino met   
    gelijke waarde te plaatsen? 
 
Aanpassing    De domino's vertonen een fel contrast (zwarte 
    ogen op witte achtergrond) en zijn antislip. De 
    ogen en het streepje in het midden zijn in reliëf.  
    Bijzonderheid: het aantal ogen van een halve 
    domino ligt tussen 0 en 9 in tegenstelling tot de 
    klassieke domino's.  De ogen zijn anders  
    geschikt dan op een dobbelsteen.   
   
Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 5 jaar    
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten   
 
Uitgever    Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M04066 



 

BOA BELLA 

402 – Volgordespel 
 
 

Beschrijving  Het kind doet de slang inslikken en terug 
uitspuwen door de parels aan te rijgen en terug 
los te maken. Een variant van het spel bestaat 
erin te voorspellen in welke volgorde de slang 
de parels heeft ingeslikt. Dit spel kan ook 
gebruikt worden om het geheugen te 
ontwikkelen door de kaarten in dezelfde 
volgorde als de parels binnenin de slang terug 
te plaatsen.  

  
Aanpassing  De dikke parels hebben een diameter van 3 cm 

en hebben grote gaten (diameter 1 cm). Op één 
zijde van de kaarten worden de parels 
afgebeeld op ware grootte, op de andere zijde 
worden ze in reliëf afgebeeld. 

 
Voor wie?   1 of 2 spelers vanaf 2 jaar 

Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever   Haba 
 
Streepjescode  M04072 



 

ELECTRONISCH SPEL SIMON 
 

402 – Volgordespel 
 

 

 
Beschrijving    Simon stelt een aantal geluiden voor die op het 
    klavier moeten nagebootst worden. De   
    moeilijkheidsgraad kan aangepast worden.  
  
Aanpassing    Geluidsspel. De toetsen zijn verlicht, in reliëf en 
    zijn fel contrasterend. 
 
Voor wie?   1 tot 4 spelers vanaf 7 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Hasbro 
 
Streepjescode  M12012 



 

 PARELS LOGISCH TE RIJGEN 

402 – Volgordespel 
 

 

 
 

Beschrijving    De kinderen moeten in een logische volgorde 
parels aaneenrijgen op een veter of op een 
verticaal houten stokje. 

  
Aanpassing    Gekleurde parels en gecontrasteerde kaarten. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 4 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever   Child Friends 
 
Streepjescode  M13029 



 

CACOPHONY 

403 – Bordspel 
 

 
 

Beschrijving    Je zit midden in het donkere bos maar dankzij 
de dierenkreten die de medespelers 
voortbrengen kan je vooruit, vind je je kat terug 
dat je veilig thuis kan brengen. Een sfeervol 
coöperatief spel. 

  
Aanpassing    De elementen en het spelbord hebben tastbare 

herkenningstekens. 
 
Voor wie?   2 tot 5 spelers vanaf 4 jaar   
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Djeco 
  
Streepjescode  M16026 



 

DE SPOOK VAN MACGREGOR 

403 – Bordspel 
 
 

 
 

Beschrijving     Een huiveringwekkende achtervolging in een 
kasteel waar het spookt!  Zorg ervoor dat je de 
sleutels goed beheert zodat je aan het spook 
kunt ontsnappen. De spelers zijn nu eens 
vervolgers dan weer vervolgd op een spelbord 
dat de kamers van het kasteel voorstelt. En om 
het nog spannender te maken zijn het spelbord, 
de pionnen en de speelkaarten lichtgevend 
zodat men in het donker kan spelen!  

  
Aanpassing    Het spelbord en de elementen zijn lichtgevend 
    en in reliëf. De wapenschilden zijn herkenbaar 
    als men ze betast. 
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar    
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 1 uur 
 
Uitgever    Nathan 
 
Streepjescode  M05014



 

GANZENBORD 

403 – Bordspel 
 
 

 
 
Beschrijving    Breng als eerste je eend naar de plas. Maar let 

op: op de weg zitten valstrikken en het toeval 
zal je niet altijd helpen. 

  
Aanpassing    Op het spelbord zijn vakjes in reliëf   
    aangebracht  met een ingebouwde windwijzer 
    die dienst doet als dobbelsteen. De pionnen zijn 
    herkenbaar aan het aantal uitsteeksels volgens 
    hun kleur. De lijst van de mogelijke in de vakjes 
    aangegeven acties is zowel gedrukt als in  
    brailleschrift. 
  
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 6 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Giochi 
 
Streepjescode  M05029



 

HET MAGISCHE LABYRINT 

403 – Bordspel 
 
 

 
Beschrijving    De beginnende tovenaars moeten elk vijf 

symbolen bijeenrapen in een vreemd labyrint. 
"Boem!" "Auw!" ... één van de tovenaars stoot 
tegen iets onzichtbaars!  Zou het iets te maken 
hebben met de professor, een echte grapjas, 
die onzichtbare muren kan optrekken?  

  
Aanpassing    Pionnen zijn herkenbaar aan hun verschillende 

texturen. De symbolen zijn genummerd en de 
stapel genummerde speelkaarten doen dienst 
als penningen.  De ogen van de dobbelsteen 
zijn in reliëf 

 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 6 jaar    
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     Gigamic 
 
Streepjescode  M18018



 

HOTEL 

403 – Bordspel 
 
 

 
Beschrijving    Met dit spannend spel kan je de grillen van het 
    lot ervaren. Het gaar erom een hotelketen uit te 
    breiden en, zodoende, zo vlug als mogelijk zeer 
    rijk te worden! 
  
Aanpassing    Het spelbord en de stukken zijn in reliëf. De  
    kleuren van het spelbord en de stukken zijn  
    aangepast met verschillende texturen. De  
    stukken worden op hun plaats op het spelbord 
    gehouden door middel van een klittenband. 
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Hasbro International 
 
Streepjescode  M04090 



 

JACHT OP VAMPIEREN 

403 – Bordspel 
 
 

 
 

Beschrijving    De wreede  graaf Dracula is geschokt! De  
    andere vampieren hebben zich tot de ketchup 
    "bekeerd". Dracula verstopt dus de tomaten in 
    een toren van zijn kasteel. Maar de vampieren 
    zijn het daar niet mee eens ... 
  
Aanpassing    Het magnetische spelbord is, dankzij een  
    plasticfolie, in reliëf. De speelkaarten zijn in  
    brailleschrift en de pionnen zijn door het  
    aantal uitsteeksels herkenbaar.  
 
Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 10 jaar  
    Voor braillisten 
 
Duur van het spel 60 minuten 
 
Uitgever     Ravensburger 
 
Streepjescode  M04084 



 

KLEINE LEKKERBEKKEN 

403 – Bordspel 
 
 

 

 
 

 
Beschrijving    De huisjesslak, het lieveheersbeestje, de kikker 
    en de muis lopen door het gras op zoek naar 
    eten. Wie heeft de beste geurzin?   
  
Aanpassing    De vakjes op het spelbord zijn in reliëf. Elk  
    diertje heeft zijn eigen "eten-pionnen" die  
    herkenbaar zijn aan de kleur en de textuur.  
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 4 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever    Haba 
 
Streepjescode  M04083 



 

KRABBENVLOOT 

403 – Bordspel 
 
 

 
  
Beschrijving    Een krabbenwedloop... Elke pion verplaatst  
    zich op zijn baan tot het eerste vrije vakje.  
    Naargelang de bezetting van de verschillende 
    banen zal de pion ja dan nee nogmaals  
    gespeeld mogen worden.   
  
Aanpassing    De stukken zijn fel contrasterend. Daarbij komt 
    dat een uitsteeksel bovenop de donkere  
    stukken ze van de blekere stukken   
    onderscheidt. Het spelbord is antislip. De  
    pionnen passen in de uithollingen in de vakjes.  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 10 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Abacusspiele 
 
Streepjescode  M04078 



 

LALELU 

403 – Bordspel 
 
 

 
Beschrijving    Het rode schaap en het blauwe schaap   
    klimmen op de ladder. Wat hangt daar aan de 
    hemel: een ster of de maan? De speler die het 
    juiste antwoord geeft mag zijn schaap doen  
    klimmen. Een spel met raadseltjes en   
    dobbelstenen, maar ook met een liedje voor de 
    peutertjes. Te spelen alvorens in het bedje te 
    liggen! 
  
Aanpassing    De ladder is in reliëf, de schaapjes zijn   
    makkelijk herkenbaar als men ze betast.  
 
Voor wie?   1 of 2 spelers vanaf 2 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Haba 
 
Streepjescode  M04081 



 

LEVENSWEG 

403 – Bordspel 
 
 

 
 

Beschrijving  Zorg ervoor dat je de rijkste bent alvorens alle 
spelers het "Buitenverblijf" of de "Miljonairs 
residentie" bereiken. Van het begin tot het einde 
van het spel zal je de juiste beslissingen 
moeten nemen. Ga je aan de unief studeren of 
ga je op de beurs beleggen? Jij beslist over je 
toekomst!  Een spannend familiespel. 

  
Aanpassing  Het spelbord is aangepast met een dubbele 

nummering (nu eens in grote cijfertekens dan 
weer in brailleschrift). De vakjes zijn in reliëf. 
Een boekje, in grote lettertekens en in 
brailleschrift, bevat de lijst aan met de mogelijke 
acties. 

  
Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 1 uur 
 
Uitgever    Ravensburger 
 
Streepjescode  M04089 



 

LITTLE CIRCUIT 

403 – Bordspel 
 
 

 
 

Beschrijving    De dieren zijn op stap. Wie zal als eerste het 
einde van het pad bereiken: de hond, de kat, de 
koe of het konijn? 

  
Aanpassing    De vakjes zijn aan hun textuur herkenbaar. De 

dobbelsteen werd vervangen door speelkaarten 
met verschillende texturen. 

 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 2 jaar    
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Djeco 
 
Streepjescode  M13024 



 

MAHÉ 

403 – Bordspel 
 
 

 
 

Beschrijving    De schildpadden moeten rond het eiland 
zwemmen, eieren achterlaten om op die manier 
punten te verzamelen die naar de overwinning 
leiden. Om er sneller te zijn mag je één na één 
drie dobbelstenen werpen. Maar let op: het 
totaal mag 7 ogen niet overschrijden want dan 
moet je alles overdoen!  

  
Aanpassing    Het spelbord is in reliëf. De aanwijzingen, 

afhankelijk van het hierboven vermelde aantal 
ogen, zijn in reliëf op de speelkaarten. 

 
Voor wie?   2 tot 7 spelers vanaf 7 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever    Franjos 
 
Streepjescode  M15012 



 

MENS ERGER JE NIET ! 

403 – Bordspel 
 
 

 
Beschrijving    Elke speler beschikt over 4 pionnen die, alle, 
    terug naar huis moeten komen na het afleggen 
    van een volledig parcours. Elke speler "gooit", 
    om beurt, de dobbelsteen en gaat naar de  
    volgende vakjes volgens het aantal ogen. De 
    eerste die thuiskomt is de winnaar.  
 
Aanpassing    De dobbelsteen zit in een luchtbel en moet dus 

niet gegooid worden. De pionnen passen in de 
aangebrachte kuiltjes. 

 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 5 jaar   
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Hasbro 
 
Streepjescode  M05030 



 

MENS ERGER JE NIET ! (HOUT) 

403 – Bordspel 
 
 

 
Beschrijving    Elke speler beschikt over 4 pionnen die, alle, 
    terug naar huis moeten komen na het afleggen 
    van een volledig parcours. Elke speler gooit,  
    om beurt, de dobbelstenen en gaat naar de  
    volgende vakjes volgens het aantal ogen. De 
    eerste die thuiskomt is de winnaar.  
 
Aanpassing    De pionnen zijn makkelijk te herkennen als men 
    ze betast. De vakjes op het spelbord zijn  
    uitgehold. De dobbelstenen hebben ogen in  
    reliëf. Elke "ploeg" is herkenbaar aan haar felle 
    kleur en haar reliëf.  
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Pintoy 
 
Streepjescode  M04073 



 

MENS ERGER JE NIET ! (POCKET) 

403 – Bordspel 
 
 

 
 

Beschrijving    Elke speler beschikt over 4 pionnen die, alle, 
    terug naar huis moeten komen na het afleggen 
    van een volledig parcours. Elke speler gooit,  
    om beurt, de dobbelstenen en gaat naar de  
    volgende vakjes volgens het aantal ogen. De 
    eerste die thuiskomt is de winnaar.  
 
Aanpassing   De ogen van de dobbelstenen zijn in reliëf. De 

dobbelstenen zijn zo gemaakt dat zij niet 
wegrollen wanneer men ze hanteert. Elke kleur 
van de pionnen is herkenbaar dankzij het 
aangebrachte reliëf. Het parcours op het 
spelbord is aangegeven door kuiltjes waarin de 
pionnen passen. 

 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Pintoy 
 
Streepjescode  M04074 



 

MONOPOLY 

403 – Bordspel 
 
 

 

 

Beschrijving    Verzamel zoveel mogelijk eigendommen en 
geld: wees de rijkste! En laat geen kans liggen 
voor de tegenspeler(s). 

 
Aanpassing    Het spelbord is in reliëf met aanduidingen in 

grote lettertekens en in brailleschrift. De 
bankbriefjes zijn volgens waarde uitgeknipt. De 
eigendomsbewijzen zijn in brailleschrift en in 
grote lettertekens, evenals de speelkaarten 
"geluk" en "eigendomskas". 

 
Voor wie?   2 tot 8 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Parker 
 
Streepjescode  M04085 



 

SAGALAND 

403 – Bordspel 
 
 

 
 

Beschrijving  De koning zoekt een opvolger. Hij die de drie, 
    diep in het Sagalandwoud verstopte schatten, 
    vindt zal de eer hebben koning te worden. 
 
Aanpassing    Het spelbord is in reliëf. De magnetische  
    pionnen verschillen in vorm. De ogen van de 
    dobbelstenen zijn in reliëf en de speelkaarten 
    zijn voorzien van brailleschrift.  
 
Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 6 jaar.   
    Voor braillisten 
 
Duur van het spel 1 uur 
 
Uitgever     Ravensburger 
 
Streepjescode  M04086 



 

SENET, HET BORDSPEL VAN DE FARAO’S 

403 – Bordspel 
 
 

 

 

 

 
Beschrijving  Koninklijk spel van de farao's van het oude 

Egypte waarvan exemplaren werden gevonden 
in de grafkamer van Ramses II en 
Toetanchamon. 

 
Aanpassing    Een spelbord met tastbare merktekens. 

Pionnen en liniaaltjes in verschillende vormen. 
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 6 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Senet 
 
Streepjescode  M11001 



 

SLAKKENWEDSTRIJD 

403 – Bordspel 
 
 

 
Beschrijving    Alle slakken verplaatsen zich niet traag! Er zijn 
    er zelfs die de loopwedstrijd winnen! Pionnen 
    gaan vooruit volgens de ogen van de   
    dobbelsteen: wees de eerste die een slak over 
    de eindstreep krijgt.  
  
Aanpassing    Het spelbord en de slakken zijn magnetisch. De 
    vakjes op het spelbord zijn in reliëf. De kleur  
    van de slakken wordt door een symbool, in  
    reliëf op beide zijkanten, weergegeven. Het  
    spelbord is in reliëf. Op de dobbelsteen zijn de 
    hogervermelde symbolen in reliëf    
    weergegeven.  
 
Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Ravensburger 
 
Streepjescode  M04087 



 

SLANGEN EN LADDERS 

403 – Bordspel 
 
 

 
  
Beschrijving    Wie komt als eerste op de hoogste trap van de 
    ladder? Maar de slang zal er alles aan doen om 
    je te vertragen. Dit spel is een variant van het 
    klassieke ganzenbord.  
  
Aanpassing    De dobbelstenen, de penningen en het   
    parcours op het spelbord zijn allemaal in reliëf. 
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar   
    Voor braillisten 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever   Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M04080 



 

TROLLENSPEL 

403 – Bordspel 
 
 

  
 
Beschrijving    Doe de Trol van steen tot steen over de rivier 
    en over de houten bruggen springen om als  
    eerste het Trolkasteel te bereiken, hoog op de 
    Magische Berg.  
 
Aanpassing    Groot speltapijt (1 m²). De trol-popjes zijn 10 cm 
    hoog.  
 
Voor wie?   1 tot 3 spelers vanaf 5 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever    Habourdin 
 
Streepjescode  M04077 



 

VARKENSRACE 

403 – Bordspel 
 
 

 
 

Beschrijving  Welk varken zal na drie afgelegde parcours de 
meeste "voedsel"-speelkaarten verzameld 
hebben? Trucjes, reflexen en inzicht helpen de 
varkentjes om genoeg sla, wortelen, kool en 
aardappelen bijeen te rapen voor hun maaltijd. 
Gulzigaards! 

  
Aanpassing  Het magnetische spelbord vertoont vakjes in 

reliëf (blister). De varkens zijn eveneens 
magnetisch et herkenbaar aan het aantal en de 
vorm van hun uitsteeksels in functie van hun 
kleur. De speelkaarten hebben evenveel 
braillestippen als uitsteeksels bij de 
overeenkomstige pion. De "voedsel" -
speelkaarten zijn in reliëf (blister).  

 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 7 jaar  
    Voor  braillisten 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever    Ravensburger 
 
Streepjescode  M04079 



 

VLIEG MET ONS, KLEINE UIL ! 

403 – Bordspel 
 
 

 
 

Beschrijving    De uilen zijn er dol op: 's nachts het bos 
verkennen. Maar ze moeten wel terug het nest 
in vóór de zon opkomt! Help ze hun nest tijdig 
terug te vinden. 

 
Aanpassing    De kleuren worden door verschillende texturen 
weergegeven.  
 
Voor wie?   1 tot 4 spelers vanaf 5 ans  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever   Schmidt 
 
Streepjescode  M13007 



 

WAF-WAF 

403 – Bordspel 
 
 

 
 
Beschrijving    Een vormend spel om tot 3 te leren tellen. De 
    hond blaft eenmaal, tweemaal of driemaal en 
    de kinderen moeten hun puppie met één, twee 
    of drie vakjes verplaatsen.  
 
Aanpassing    Het spelbord is in reliëf. Elke kleur van de  
    puppies en de beenderen hebben een   
    verschillende textuur volgens hun kleur.  
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 3 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Jumbo International 
 
Streepjescode  M05019 



 

WIE WIL WORTELTJES? 

403 – Bordspel 
 

 
Beschrijving    Iedereen weet het: konijnen zijn gek op   
    wortelen. En wanneer ze honger lijden kunnen 
    ze lelijk huis houden. 
  
Aanpassing    Het spelbord is in reliëf. De "wortelkaarten" zijn 
    goed herkenbaar dankzij hun contrast. Met één 
    dikke dobbelsteen en één dobbelsteen    
    waarvan de ogen in reliëf zijn. 
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf  4 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Haba 
 
Streepjescode  M04088



 

ZANDMANNETJE 

403 – Bordspel 
 
 

 
Beschrijving    Bijna nacht... De zandman legt zijn sterren één 
    voor één neer. Sluit de gordijnen, doof het licht 
    en verwijder de sterren van de tegenspeler(s), 
    maar zorg ervoor dat je eigen sterren zo lang 
    mogelijk blijven schitteren. Dit spel, dat het  
    geheugen ontwikkelt,  wordt in het donker  
    gespeeld. Goede nacht!  
 
Aanpassing    Op de penningen zijn lichtgevende plakkertjes 
    bevestigd. 
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 4 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 10 tot 15 minuten 
 
Uitgever     Piatnik 
 
Streepjescode  M04076



 

ZAPP ZERAPP 

403 – Bordspel 
 
 

 
 

Beschrijving    Welke tovenaarsleerling zal als eerste zijn drie 
    pionnen in zijn dorp krijgen? Daarvoor  moet je 
    een flinke dosis onzichtbare toverkunst en een 
    scherp gehoor hebben... 
 
Aanpassing  Elk vakje wordt makkelijk gevonden dankzij de 
    tastbare verschillen in materie en vorm. De  
    geheimzinnige tonnen, vol met magische  
    stenen, zijn in grote cijfertekens en in   
    brailleschrift genummerd. Een korrelig   
    oppervlak begrenst de plaats van de magische 
    tonnen op het spelbord.   
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 7 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 45 minuten 
 
Uitgever     Zoch 
 
Streepjescode  M04082 



 

BLIKADO 

404 – Behendigheidsspel 
 

 
 

Beschrijving    Blikado doet denken aan Mikado; je moet  
    pionnen van verschillende formaten uit een  
    doos lichten die automatisch de overblijvende 
    pionnen tegen elkaar duwt. Men krijgt meer of 
    minder punten naargelang de grootte van de 
    pion die men uit de doos kan lichten  zonder dat 
    andere pionnen bewegen.  
  
Aanpassing    De elementen verschillen in kleur en grootte.  
 
Voor wie?   2 of meerdere spelers vanaf 5 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Union centrale suisse pour le bien des aveugles 
 
Streepjescode  M04092 



 

EIERDANS 

404 – Behendigheidsspel 
 

 
 
Beschrijving    Heeft iemand het dansende ei gevangen? 

Super, dan moet hij het ei onder een arm of 
tussen zijn knieën klemmen. Het spel eindigt 
wanneer  een ei op de grond valt. En pas op 
voor de eidieven! 

  
Aanpassing    De dobbelstenen vertonen een sterk contrast 

en de vlakken zijn 3cm x 3 cm groot. 
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf  5 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever    Haba 
 
Streepjescode  M14005 



 

MAGNETISCHE KNIKKERS 

404 – Behendigheidsspel 
 

 

 
 
Beschrijving    De magnetische knikkers moeten op de kuiltjes 
    van de dobbelstenen geplaatst worden. Maar 
    dit zal pas lukken indien de aantrekkingskracht 
    van de aarde die de knikkers op hun plaats  
    moet houden sterker is dan de aantrekkings-  
    of de repulsiekracht van de knikkers zelf. Dit  
    spel  vraagt behendigheid en strategie.  
  
Aanpassing    De kuiltjes in de dobbelstenen zorgen   
    voor reliëf. 
 
Voor wie?   1 tot 8 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M04093 



 

MIKADO XL 

404 – Behendigheidsspel 
 

 

 
 
Beschrijving    Een klassieker ! Het doel van het spel is zoveel 

mogelijk stokjes te vergaren door ze één voor 
één weg te halen zonder dat een ander stokje 
beweegt. 

  
Aanpassing    De stokjes verschillen van elkaar dankzij hun 

kleuren. De stokjes zijn 50 cm lang. 
 
Voor wie?   2 of meerdere spelers vanaf  5 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Goki 
 
Streepjescode  M14021 



 

BILIBO 

405 – Sportspel 
 

 

 
 
Beschrijving   De vorm van de Bilibo leent zich voor 

verschillende soorten spelletjes. Gebruik hem 
als tol, vul hem en giet hem weer leeg, gebruik 
hem als wiegje voor een pop, of verander hem 
in een schildpad,… laat je fantasie de vrije loop. 

 
Aanpassing   De afmeting van de teil maakt hem geschikt 

voor kinderen van verschillende leeftijden om er 
comfortabel in te kunnen zitten. Ze kunnen hun 
handen en voeten eruit laten hangen om vrij te 
kunnen bewegen. 

 
Voor wie?   Voor 1 speler, vanaf 2 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    Moluk 
 
Streepjescode  M12013 



 

GIGANTISCHE TOL 

405 – Sportspel 
 

 

 

 
Beschrijving   Je kan alleen of met twee in de tol zitten en 

hem door het gewicht van je lichaam doen 
draaien. Een ideaal spel om al lachend 
evenwicht, coördinatie en kracht verder te 
ontwikkelen. 

  
Aanpassing   Harde kunststof. 
 
Voor wie?   Voor 1 speler vanaf 5 jaar (max. 60 kg)  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    / 
 
Streepjescode  M12028 
 

KAN NIET UITGELEEND WORDEN 



 

KNUFFELBAL MET GELUIDEN 

405 – Sportspel 
 

 

 
 
Beschrijving   Zeer zachte bal met een originele structuur 

waardoor hij makkelijk in de hand ligt. Er zit een 
klein belletje in waardoor de bal rinkelt! 

 
Aanpassing   Het belletje maakt de bal auditief. Diameter van 

30 cm. 
 
Voor wie?   Vanaf 1 speler, vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbeperkt 
 
Uitgever    Hoptoys 
 
Streepjescode  M14023 



 

MOLKKY 

405 – Sportspel 
 

 

 
 
Beschrijving   Ontdek dit Finlands spel voor alle generaties. 

Gooi de kegels omver en behaal precies 50 
punten! Je gooit gewoon met de bal om de 
kegels te doen omvallen. 

  
Aanpassing   Dankzij het spelbord in reliëf kunnen de kegels 

correct geplaatst worden. 
 
Voor wie?   Van 2 tot 18 spelers, vanaf 6 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever    Bex 
 
Streepjescode  M16017 



 

TORBAL 

405 – Sportspel 
 

 

 
 
Beschrijving  Torball is een balspel voor blinde en 

slechtziende personen. Het doel van het spel 
bestaat erin om al rollend de bal over de doellijn 
van de andere ploeg te krijgen.  

  
Aanpassing   Auditieve bal. Er zijn verschillende modellen 

beschikbaar. De grenzen van het terrein zijn 
afgebakend door tapijten (niet meegeleverd).  

 
Voor wie?   3 spelers per ploeg, vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever    / 
 
Streepjescode  M04094 



 

RIDDERSTOUW 

405 – Sportspel 
 

 

 

 

 
Beschrijving   Probeer je tegenstander te destabiliseren. Wie 

als eerste van zijn heuvel valt, verliest. 
  
Aanpassing   De potten zijn 27 cm hoog. 
 
Voor wie?   Voor 2 spelers, vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    Casse-Noisettes 
 
Streepjescode  M16025 
 

KAN NIET UITGELEEND WORDEN 



 

TWISTER 

405 – Sportspel 
 

 

 
 

Beschrijving  Wie slaagt er als eerste in om zijn handen en 
voeten te plaatsen op één van de 16 cirkels van 
het tapijt…zonder te vallen? Soepelheid is een 
vereiste! 

 
Aanpassing   Elke gekleurde cirkel heeft een verschillend 

symbool in reliëf. Op het draaibord herken je de 
handen aan de geperforeerde hoeken. 

  
Voor wie?   Vanaf 2 spelers, vanaf 6 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbeperkt 
 
Uitgever    Hasbro 
 
Streepjescode  M04095 



 

WATERBOM 

405 – Sportspel 
 

 

 

 

 
Beschrijving   De tijdbom tikt... geef de bom door andere 

spelers tot de klok stilvalt... SPLASH! Hou het 
droog en win het spel! 

  
Aanpassing   Het spel bevat geluids- en lichteffecten. 
 
Voor wie?   2 tot 10 spelers, vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever    Kids Media 
 
Streepjescode  M18005 



 

AKIBA 

406 – Strategisch spel 
 

 
 
Beschrijving    Dit spel neemt het principe over van het spel 
    Abalone: de knikkers van de eigen kleur  
    horizontaal of vertikaal van één inkeping te  
    verplaatsen, ongeacht hoeveel knikkers zich  
    achter de eigen knikker bevinden. Het doel van 
    het spel is als eerste 7 rode neutrale knikkers, 
    die in het begin van het spel in het midden  
    verzameld zijn, uit het spel te weren. 
  
Aanpassing    De zwarte knikkers zijn in reliëf terwijl de 

andere sterke contrasten vertonen. Het 
spelbord is eveneens in reliëf en de knikkers 
volgen makkelijk de aangegeven weg.  

 
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Fun Connection 
 
Streepjescode  M09006 



 

AVALAM 

406 – Strategisch spel 
 

 
Beschrijving    48 schijfjes wordenn zij aan zij geplaatst ; in het 
    midden van het spelbord blijft een plaats vrij. 
    Beurtelings verplaatsen de spelers een schijfje 
    van de eigen kleur en plaatst deze op een  
    ander schijfje ernaast. Het doel van het spel is 
    zoveel mogelijk torentjes te bouwen met,  
    bovenop, een schijfje van de eigen kleur. 
  
Aanpassing    De schijfjes zijn driedimensionaal en passen in 

de kuiltjes van het spelbord. De bleke schijfjes 
zijn herkenbaar  aan de deels afgesneden 
ronding. 

 
Voor wie?   2 spelers vanaf 7 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     FilsFils 
 
Streepjescode  M04127 



 

BACKGAMMON 

406 – Strategisch spel 
 

 
Beschrijving    De winnaar is de speler die als eerste zijn 15 
    pionnen uit het spel geweerd heeft nadat hij  
    over alle vakjes is gegaan door tegelijk de  
    tegenspeler te blokkeren. Maak plaats voor het 
    concentratievermogen!   
  
Aanpassing    Houten spelbord in reliëf. De pionnen, met  
    contrasterende vormen, zijn afgestemd op de 
    uitgeboorde gaatjes. 
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 10 jaar  
    Voor braillisten 
 
Duur van het spel 45 minuten 
 
Uitgever     Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M04111 



 

BLOKUS 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    Elke speler  moet met de nodige vernuftigheid 
zijn territorium vergroten, vierkantje per 
vierkantje door  zoveel mogelijk stukjes te 
plaatsen.  

  
Aanpassing    Elke kleur heeft een verschillende structuur. De 

blokjes passen goed in het spelbord. 
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 6 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     Mattel 
 
Streepjescode  M12020 



 

BUFFALO 

406 – Strategisch spel 
 

 
 
Beschrijving    De indiaan probeert, met behulp van zijn  
    honden, mooie bisons te vangen. Maar de  
    kudde naderen is niet zo gemakkelijk...  
  
Aanpassing    De vakjes zijn in reliëf. De rivieren zijn makkelijk 
    te herkennen aan hun geribd oppervlak.  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Piatnik 
 
Streepjescode  M04128



 

CARCASSONNE JUNIOR 

406 – Strategisch spel 
 

 

 
 
 
Beschrijving    In de stad Carcassonne worden op 14 juli alle 

dieren losgelaten. De kinderen moeten 
proberen de schapen, de kippen, en de ossen 
te vangen. Wees de eerste om alle pionnen op 
het spelbord te plaatsen en zo de winnaar te 
zijn. 

 
Aanpassing    De pionnen en de landschapstegels hebben 

tastbare merktekens om het parcours en de 
kleur van de pionnen te herkennen. 

 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 4 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Hans im Glück 
 
Streepjescode  M17004 



 

CATHEDRAL LARGE 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving  Elke speler ontvangt 14 gebouwen van   
    verschillende vormen en moet ze op het  
    spelbord plaatsen zonder door een tegenspeler 
    omsingeld te worden. De winnaar is de speler  
    die op het einde van het spel de minste   
    gebouwen heeft. Bij dit spel moet men   
    nadenken en een strategie uitwerken.  
  
Aanpassing    De gebouwen zijn in reliëf zodat torens en  
    huizen goed te onderscheiden zijn. Zwarte en 
    witte elementen hebben verschillende texturen. 
    Het geruit spelbord is eveneens in reliëf.  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 12 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Pintoy 
 
Streepjescode  M09002 



 

CRESCENDO 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    De spelers verplaatsen hun pionnen met als  
    doel zo vlug mogelijk een toren te bouwen.  
    Maar let op! Een onbewaakte toren kan  
    uiteenvallen. De beurtelingse confrontatie   
    tussen de spelers zal de winnaar opleveren.  
  
Aanpassing    Pionnen en vakjes zijn in reliëf en aangepast: 
    de texturen komen overeen met de kleuren. 
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 7 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Filsfils international 
 
Streepjescode  M04131



 

CUBULUS 

406 – Strategisch spel 
 

 

 

 

 
Beschrijving    Draai deze 3D-kubus in alle mogelijke 

richtingen en verplaats de knikkers zo dat op 
één van de vlakken je een vierkant met jouw 
kleur kan vormen. Deze kubus hanteren is een 
echte lust. 

  
Aanpassing    De knikkers zijn fel contrasterend.  
 
Voor wie?   2 tot 3 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever   Gigamic 
 
Streepjescode  M13005



 

DAMSPEL 

406 – Strategisch spel 
 

 
Beschrijving    Schijfjes rukken vakje per vakje op en bezetten 
    stilaan het gebied van de tegenspeler tot al  
    zijn schijfjes weggeruimd zijn.  
  
Aanpassing    De zwarte schijfjes  worden herkend aan hun 
    geribd reliëf terwijl de witte schijfjes volledig  
    glad zijn. De vakjes op het spelbord (dambord) 
    zijn alternerend met reliëf of uitgehold. De  
    dames (2 opeengelijmde schijfjes) zijn ook  
    reeds voorzien. 
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 7 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
UItgever     Broem 
 
Streepjescode  M04129



 

DE WAND 

406 – Strategisch spel 
 

 

 

 

 
Beschrijving    Dit spel is geïnspireerd van het beruchte Steen-

Papier-Schaar. Om een element van de wand 
te kunnen bouwen moet de speler in zijn hand 
een element houden dat de anderen niet 
zouden verwacht hebben. 

 
Aanpassing    Volgens hun functie hebben de elementen een 

verschillend reliëf. Dank zij een klittenband 
worden zij op het spelbord verankerd. 

 
Voor wie?   3 tot 6 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 45 minuten 
 
Uitgever     Zoch 
 
Streepjescode  M09012 



 

FLIPOP 

406 – Strategisch spel 
 

  

 
 
Beschrijving  Het doel van het spel is alle knikkers via de  
    overkant uit het spel te lichten na een via  
    poortjes afgelegde weg. Maar de tegenspeler 
    kan dat proberen verhinderen...  
 
Aanpassing    De witte knikkers zijn glad, de rode hebben een 
    zeker reliëf. Het spelbord  en de knikkers  
    vertonen een groot contrast. 
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever    Edigames 
 
Streepjescode  M05011 



 

GYGÈS 

406 – Strategisch spel 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschrijving    Om te winnen moet je het doel van de   
    tegenspeler bereiken met behulp van ringen  
    met verschillende formaten. Een strategisch  
    spel zonder "zwarte" en "witte" pionnen... Men 
    speelt met de dichtsbijzijnde ringen. 
 
Aanpassing    De elementen zijn driedimensionaal. Het  
    spelbord vertoont kloven.  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     Fidudé 
 
Streepjescode  M04121 



 

HALMA 

406 – Strategisch spel 
 

 

 

 

 
Beschrijving    Wie zal als eerste zijn pionnen aan de overkant 
    van het spelbord kunnen plaatsen? Niet zoals 
    bij het schaakspel: bij Halma geen patstelling 
    mogelijk. 
 
Aanpassing    De pionnen hebben felle kleuren (zwart, geel, 
    rood, groen). 
 
Voor wie?   2 of 4 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     Jumbo 
 
Streepjescode  M04122



 

HINKELSPEL 

406 – Strategisch spel 
 

 

 
 

 
Beschrijving    Door uitschakeling moet je drie van je eigen  
    pionnen op dezelfde lijn plaatsen en de pionnen 
    van de tegenspeler uitschakelen.  
 
Aanpassing    Op het spelbord is de te volgen weg door een 
    gleuf aangegeven. De rode pionnen zijn schuin 
    afgewerkt. De pionnen passen in de   
    uithollingen op het spelbord: je zal ze niet  
    kwijtraken!  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M04130 



 

IGNIS 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    De elementen Water en Vuur bestoken elkaar. 
Het doel van het spel is alle pionnen van de 
tegenspeler uit te schakelen en het spel te 
eindigen met minstens één van de eigen 
pionnen op het spelbord. 

 
Aanpassing    Elk element is makkelijk herkenbaar als men ze 
    betast 
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Huch ! & friends 
 
Streepjescode  M14006 



 

KAKKERLAKKEN POKER 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    Op de speelkaarten zijn sympatieke diertjes 
afgebeeld. Een speler legt een speelkaart op 
tafel en benoemt het diertje door zich te richten 
tot een willekeurige tegenspeler. Deze speler 
moet raden of de eerste speler ja dan neen 
liegt. Een eerste benadering van bluf, makkelijk 
en plezant: dilemma's et lachbuien verzekerd! 

 
Aanpassing    De bovenste linkerhoek van elke speelkaart is 

geperforeerd zodat de speler zijn speelkaart 
kan vasthouden zonder de afbeelding aan de 
andere speler(s) te tonen. Elke 
speelkaartenfamilie heeft een eigen tastbaar 
merkteken 

 
Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 25 minuten 
 
Uitgever     Gigamic 
 
Streepjescode  M18015 



 

MAGNETISCHE OTHELLO 

406 – Strategisch spel 
 

 
 
Beschrijving    De 64 schijfjes zijn omkeerbaar. Elke speler  
    plaatst , om beurt, een schijfje van zijn eigen 
    kleur. Wanneer een speler een of meerdere  
    schijfjes van de tegenspeler kan omsingelen, 
    mag hij die omkeren zodat  ze de zijne worden. 
    De speler die de meeste schijfjes verzamelt is 
    de winnaar. 
 
Aanpassing    Het spelbord en de schijfjes zijn magnetisch. 
    De schijfjes hebben een witte effen kant en een 
    zwarte geribde kant. De vakjes op het spelbord 
    zijn uitgehold.  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 9 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     Tsukuda 
 
Streepjescode  M04107



 

MAGNETISCHE QUARTO 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    Plaats, op een rij, vier elementen die tenminste 
    één eigenschap gemeen hebben: bleke of  
    donkere kleur, gelijke hoogte, vol of uitgehold, 
    rond of vierkant. Let op: je kiest niet zelf het  
    element; je moet het element die de   
    tegenspeler aanreikt aanvaarden...   
 
Aanpassing    De elementen zijn driedimensionaal. Het  
    spelbord en de elementen zijn magnetisch. De 
    vakjes op het spelbord zijn afgebakend door  
    middel van een witte lijn, in reliëf, op een bruine 
    achtergrond. De donkere elementen zijn  
    makkelijk te herkennen: zij hebben een vilten 
    reliëf. 
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Gigamic 
 
Streepjescode  M04112 



 

MAKE FIVE 

406 – Strategisch spel 
 

 
 
Beschrijving    25 schijfjes in 5 verschillende kleuren worden 
    op een hellende sokkel geplaatst. Een speler 
    neemt een schijfje en plaatst het in een   
    willekeurig gekozen kolom. De andere speler 
    mag op zijn beurt een reeds geplaatst schijfje 
    bovenop een kolom verplaatsen, zelfs op de  
    kolom van waar het schijfje afkomstig is. Het 
    doel van de ene speler is alles op een   
    ordentelijke manier te plaatsen terwijl de andere 
    speler er alles aan doet om het geheel er  
    chaotisch te doen uitzien.   
 
Aanpassing    De schijfjes hebben een textuur in reliëf, eigen 
    aan hun kleur. Ze passen makkelijk in het  
    spelbord.  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Zoch 
 
Streepjescode  M09008 



 

MANCALA 

406 – Strategisch spel 
 

 

 
 

 
Beschrijving    Elke speler probeert zoveel mogelijk keitjes te 

verzamelen. Men moet er zaaien om er te 
kunnen oogsten... 

 
Aanpassing    De vakjes zijn uitgehold en het is mogelijk de 

keitjes aan te raken om ze te tellen. 
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Cayro 
 
Streepjescode  M13023 



 

MASTERMIND (BRAILLE) 

406 – Strategisch spel 
 

 
 
Beschrijving    Spel gebaseerd op logica: in maximum 10  
    zetten moet je de volgorde van de pionnen die 
    de spelleider verborgen houdt terugvinden.  
    Jouw afleidingsvermogen, intelligentie en  
    scherpzinnigheid worden zwaar op de proef  
    gesteld!   
 
Aanpassing    De pionnen bestaan uit een klein vlakje met  
    daarop pinnen  (tussen 1 en 6). De score kan 
    in reliëf afgelezen worden. 
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 12 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     Invicta 
 
Streepjescode  M04098 



 

MASTERMIND (KLEUREN) 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    De vierkleurige pionnen-combinatie die de  
    spelhouder verborgen houdt moet gevonden 
    worden. Bij elk voorstel moet de spelleider  
    aangeven of één of  meerdere kleuren op de  
    juiste plaats werden geplaatst 
.  
Aanpassing    De kleuren van de pionnen zijn sterk   
    contrasterend.  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 12 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever    Hasbro 
 
Streepjescode  M04097 



 

MASTERMIND (JUNIOR) 

406 – Strategisch spel 
 

 

 
 

 
Beschrijving    Een aan kinderen aangepaste versie van het 
    bekende Mastermind. De kinderen spelen met 
    pionnen in de vorm van dieren en moeten de 
    juiste combinatie van 3 pionnen vinden.  
 
Aanpassing    De pionnen, in de vorm van dieren, hebben  
    felle kleuren.  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     Hasbro 
 
Streepjescode  M04099



 

NAVIPLOUF 

406 – Strategisch spel 
 

 
 
Beschrijving    Zeeslag voor de kleintjes in een 

vereenvoudigde versie. De eerste die de 5 
schepen van de tegenspeler tot zinken brengt is 
de winnaar. 

 
Aanpassing    Dankzij tastbare merktekens zijn de elementen 

goed te onderscheiden. De pionnen zijn van 
klittenband voorzien zodat ze makkelijk op de 
bordjes blijven staan. 

 
Voor wie?   2 spelers vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Djeco 
 
Streepjescode  M14022 



 

ONDERUIT 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    Om te winnen moet je 10 genummerde   
    schijfjes, in volgorde, doen vallen. Let op! De 
    wieltjes zijn zo geörienteerd  dat je, zonder het 
    te weten, de tegenspeler helpt. Een spannend 
    strategisch spel.  
  
Aanpassing    De nummers op de wieltjes zijn in grote  
    cijfertekens en lichtjes in reliëf.  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 7 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Hasbro 
 
Streepjescode  M04105



 

OTHELLO (LUXE) 

406 – Strategisch spel 
 

 

 
 

Beschrijving    De 64 schijfjes zijn omkeerbaar. Elke speler  
    plaatst , om beurt, een schijfje van zijn eigen 
    kleur. Wanneer een speler een of meerdere  
    schijfjes van de tegenspeler kan omsingelen, 
    mag hij ze omkeren zodat  ze de zijne worden. 
    De speler die de meeste schijfjes verzamelt is 
    de winnaar.  
 
Aanpassing   De vakjes op het spelbord zijn uitgehold. De  
    schijfjes hebben een effen zwarte zijde en een 
    witte zijde met een kuiltje.  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 9 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     Jumbo / Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M04106 



 

OVO 

406 – Strategisch spel 
 

 

 

 

 
Beschrijving    Probeer  je eieren terug te krijgen nadat je ze in 

het  kamp van een tegespeler hebt kunnen 
omdraaien. Dit is een interactief spel waarin je 
geheugen en bluf kan gebruiken om 
tegenspelers op het verkeerde been te zetten. 

 
Aanpassing    De eieren passen goed op het spelbord en 

hebben tastbare merktekens. 
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Gigamic 
 
Streepjescode  M14011



 

PENTAGO 

406 – Strategisch spel 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschrijving    Breng 5 van je knikkers op één lijn: horizontaal, 
    vertikaal of diagonaal maar let op: het spelbord 
    kan op elk ogenblik veranderen. Elk van de 4 
    delen van het speelbord kan draaien.  
 
Aanpassing    De witte knikkers zijn klein en effen, de andere 
    zijn dikker en vertonen een bepaald  reliëf.  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 10 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Kosmos 
 
Streepjescode  M12021



 

POGO 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    Elke speler beschikt over 6 stapelbare pionnen. 
    De verplaatsing van de gevormde torentjes is 
    afhankelijk van het aantal elementen waaruit 
    het bestaat. Het spelbord bedraagt  3 x 3  
    vakjes. Het doel van het spel is de controle te 
    verwerven op alle torentjes door een eigen  
    element als laatste te kunnen plaatsen.   
 
Aanpassing    Elke pion past in een kuiltje. De donkere en de 
    bleke elementen  zijn van elkaar te   
    onderscheiden dankzij een aangebrachte groef 
    op de zijkant van elk element.  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 7 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     FilsFils 
 
Streepjescode  M04116 



 

POKECHECS 

406 – Strategisch spel 
 

 

 

 

 
Beschrijving    Een vereenvoudige versie van het traditionele 

schaakspel om de verschillende pionnen, 
verplaatsingswijzen en mogelijke 
gevangenneming te ontdekken. 

 
Aanpassing    De elementen hebben tastbare merktekens. 
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 5 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Nathan 
 
Streepjescode  M14009



 

PYRAMIDIS 

406 – Strategisch spel 
 

 
 
 

Beschrijving    Probeer als eerste al je piramiden op de 
aankomstvakjes te plaatsen door deze op een 
oordeelkundige wijze opeen te stapelen. Maar 
let op: een tegenspeler kan op elk ogenblik je 
piramiden doen afwijken van het geplande 
traject en dan moet je alles herbeginnen...  

 
Aanpassing    De elementen zijn driedimensionaal en de 4 

kleuren worden door verschillende texturen 
weergegeven. Het parcours is ook door 
verschillende texturen aangegeven. 

 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 12 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     Ravensburger 
 
Streepjescode  M04104



 

QUADS 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    Een andere versie van het  klassieke   
    dominospel: vierkante pionnen met   
    verschillende reliëfvormen (plastic,   
    schuimplastic, vertikale of horizontale strepen) 
    die met elkaar moeten overeenkomen. De  
    eerste speler die geen pion meer kan plaatsen 
    is de verliezer.  
 
Aanpassing    Het reliëf van de pionnen van elke speler is  
    verschillend in materie: gladde zwarte plastic 
    tegen lichtgrijze schuimplastic. Zodoende  
    kunnen ze zowel tastbaar als visueel van elkaar 
    onderscheiden worden.  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 6 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Gigamic 
 
Streepjescode  M04108 



 

QUARTO 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    Plaats op een rij op het spelbord 4 pionnen die 
    ten minste éénzelfde eigenschap delen:  
    donkere of bleke kleur, hoog of laag, vol of  
    uitgehold, rond of vierkant. Let op: je kiest niet 
    zelf je pion: de door de tegenspeler aangereikte 
    pion moet je aannemen.   
 
Aanpassing    De pionnen zijn driedimensionaal. De donkere 
    pionnen zijn makkelijk te herkennen aan het  
    toegevoegde wolvilten reliëf. De vakjes worden 
    door een gleufje aangegeven.  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Gigamic 
 
Streepjescode  M04114



 

QUIVIVE 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    Om dit spel te winnen moet men verhinderen 
    dat de pionnen van de tegenspeler(s)  nog  
    kunnen verplaatst worden. Dit gebeurt door de 
    gepaste podia weg te nemen en er tevens voor 
    te zorgen zijn eigen pion niet vast te zetten.   
 
Aanpassing  De driedimensionale pionnen hebben een eigen 
    kenmerk: vorm, reliëf ... De plaatsen van de  
    podia op het spelbord zijn uitgehold. Elke pion 
    heeft een antislip zijde zodat ze stabieler zijn bij 
    de opeenstapeling.  
 
Voor wie?   2 tot 5 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen  
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Gigamic 
 
Streepjescode  M04100



 

QUIXO 

406 – Strategisch spel 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschrijving    Neem een kubus, plaats hem aan het uiteinde 
    van het spelbord et duw het gehele rijtje verder 
    om op een vertikaale, horizontale of diagonale 
    lijn te komen dat dezelfde symbolen   
    vertoont. Lijkt makkelijk, uitgenomen als de  
    tegenspeler er zich mee moeit...  
 
Aanpassing    De symbolen (X of O) zijn donker op een bleke 
    achtergrong. Ze vertonen een licht reliëf als  
    tastbaar merkteken. Het spelbord is uitgehold.  
 
Voor wie?   2 tot 5 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Gigamic 
 
Streepjescode  M04096



 

QUORIDOR 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    Probeer als eerste de tegenovergestelde lijn te 
bereiken. Maar tegenspelers gaan je proberen 
vertragen door hekken te plaatsen. Maar ze 
moeten wel één doorgang vrijlaten. 

 
Aanpassing    Spelbord en pionnen hebben duidelijke tastbare 
    merktekens. 
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Gigamic 
 
Streepjescode  M14004 



 

QWIRKLE 

406 – Strategisch spel 
 

 
Beschrijving    Leg de tegels met identieke vormen of kleuren 

op een rij om zoveel mogelijk punten te 
verzamelen. 

 
Aanpassing    De tegels hebben tastbare merktekens en 
worden met klittenband aan elkaar vastgehecht. 
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 6 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 45 minuten 
 
Uitgever     Iello 
 
Streepjescode  M15005 



 

SCHAAKSPEL 

406 – Strategisch spel 
 

 

 

 

 
Schaakspel    De eerste die de koning van de tegenspeler   
    schaakmat zet heeft gewonnen. 
 
Aanpassing    De pionnen passen in de uithollingen van het 
    spelbord.  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 10 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 45 minuten 
 
Uitgever     Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M04119



 

SCHAAKSPEL (POCKET) 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    De eerste die de koning van de tegenspeler   
    schaakmat zet heeft gewonnen. 
  
 
Aanpassing    Pocket-versie van het schaakspel. De pionnen 
    hebben uiteinden volgens hun kleur en hebben 
    tastbare merktekens. Ze passen in de   
    uithollingen in het spelbord.  
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 10 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 45 minuten 
 
Uitgever     Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M04120 



 

SOLITAIRE (POCKET) 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

 
Beschrijving    Alle pionnen één voor één weghalen door ze 
    over een naburige pion te doen springen, op  
    voorwaarde dat de pion op een vrije plaats kan 
    terechtkomen!    
 
Aanpassing    De pionnen zullen niet weglopen: ze passen  
    perfect in de voorgeboorde gaatjes van het  
    spelbord.  
 
Voor wie?   1 speler vanaf 8 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Pintoy 
 
Streepjescode  M04110



 

SOLITAIRE (RNIB) 

406 – Strategisch spel 
 

 
 
Beschrijving    Alle pionnen één voor één weghalen door ze 
    over een naburige pion te doen springen, op  
    voorwaarde dat de pion op een vrije plaats kan 
    terechtkomen!    
 
Aanpassing    De pionnen zullen niet weglopen: ze passen  
    perfect in de voorgeboorde gaatjes van het  
    spelbord. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 8 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M04109



 

STRATEGO 

406 – Strategisch spel 
 

 
Beschrijving    Elke speler staat aan het hoofd van een 40- 
    koppig leger met verschillende rangen. Het  
    doel is de vlag van de tegenpartij te   
    bemachtigen, maar hij weet niet waar die zich 
    bevindt en, tegelijk, moet hij zijn eigen vlag zo 
    goed als mogelijk beschermen.  
      
Aanpassing    Het spelbord heeft een blister-reliëf: er is een 
    harde plastic bubbel in het midden van elk  
    vakje waarop de verschillende pionnen passen. 
    De elementen van beide legers onderscheiden 
    zich door de rode of de blauwe kleur, maar  
    eveneens of zij ja dan nee afgeknot zijn.   
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Jumbo     
 
Streepjescode  M04113



 

TIC TAC TOE 2D 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

 
Beschrijving    Elke speler plaatst om beurt een teken (O of X 

volgens de gemaakte afspraak) op het spelbord 
met 3 x 3 vakjes. De winnaar is de speler die 
als eerste 3 van zijn tekens horizontaal, 
vertikaal of diagonaal kan plaatsen. 

 
Aanpassing    Spel volledig in hout vervaardigd. De pionnen 
    zijn driedimensionaal.  
  
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Pintoy     
 
Streepjescode  M04123



 

TIC TAC TOE 3D 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    Het spel bestaat uit 16 lege pinnen waarop elke 
    speler om beurt een element van zijn kleur mag 
    aanrijgen. De eerste speler die 4 van zijn  
    elementen kan uitlijnen is de winnaar. Het  
    uitlijnen kan zowel horizontaal als vertikaal of 
    diagonaal gebeuren en om het even op welke 
    hoogte. Het spel is een variant van het gekende 
    "4 op een rij".  
  
Aanpassing    De elementen zijn driedimensionaal. De bleke 
    elementen hebben een goed contrast    
    tegenover de donkere en ze zijn afgevijld. De 
    knikkers hebben een donkere kleur terwijl de 
    cylinders een bleke kleur vertonen.   
  
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Pintoy     
 
Streepjescode  M04124



 

TIC TAC TOE TRIANGEL 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    Het spel bestaat uit 9 vertikale pinnen waarop 
    elke speler, om beurt, een knikker van zijn kleur 
    mag aanrijgen. De winnaar is de speler die als 
    eerste 4 van zijn knikkers kan uitlijnen, zowel 
    horizontaal als vertikaal of diagonaal.    
  
Aanpassing   De bleke elementen onderscheiden zich van de 
    donkere door hun schuine afwerking.  
  
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Pintoy 
 
Streepjescode  M04125 



 

TIC TAC TOE (SCHUIM) 

406 – Strategisch spel 
 

 
 
Beschrijving    Dit spel neemt, voor de peuters, het principe 

over van het OXO-spel. Elke speler probeert 3 
tekens horizontaal, vertikaal of diagonaal te 
plaatsen. 

  
Aanpassing    De stukken zijn zeer groot, driedimensionaal en 
    hebben felle kleuren: oranje, blauw of rood. 
  
Voor wie?   2 spelers vanaf 4 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 5 minuten 
 
Uitgever     Edushape 
 
Streepjescode  M04126



 

TIKARÉ 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    Elke speler plaatst om beurt een element  in de 
    gleuf dat rond het vierkant aangebracht is. Om 
    een vierkant te maken moeten de 4 kanten door 
    een element afgesloten zijn. Wanneer een  
    vierkant door een speler is afgesloten plaatst 
    deze er een tegel in van zijn kleur. De winnaar 
    is de speler die de meeste vierkanten kon  
    afsluiten.  
   .   
Aanpassing    De elementen passen perfect in het spelbord 
    dat in reliëf is met de nodige gleuven.  
              
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 6 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    Jeguico 
 
Streepjescode  M07001



 

TOREN VAN HANOÏ 

406 – Strategisch spel 
 

 
Beschrijving    Je beschikt over drie pinnen om een toren,  
    bestaande uit 8 schijven, van de ene pin naar 
    een andere over te plaatsen. Opgelet: je mag 
    maar één schijf tegelijk verplaatsen en nooit  
    een bredere schijf op een kleinere schijf  
    plaatsen.De toren moet op een andere pin  
    worden gebracht.  
  
Aanpassing    De elementen zijn driedimensionaal en hebben 
    verschillende formaten. 
  
Voor wie?   1 speler vanaf 10 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     Pintoy 
 
Streepjescode  M04117



 

VIER OP EEN RIJ 

406 – Strategisch spel 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschrijving    Om beurt mag elke speler één van zijn pionnen 
    in het vertikale raam schuiven. De winnaar is de 
    speler die als eerste 4 pionnen horizontaal,  
    vertikaal of diagonaal kan uitlijnen.  
 
Aanpassing    De gele pionnen vertonen een gaatje in hun  
    midden om ze te kunnen onderscheiden van de 
    rode.   
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 7 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Hasbro 
 
Streepjescode  M04102



 

VIER OP EEN RIJ (POCKET) 

406 – Strategisch spel 
 

 
 

Beschrijving    Om beurt mag elke speler één van zijn pionnen 
    in het vertikale raam schuiven. De winnaar is de 
    speler die als eerste 4 pionnen horizontaal,  
    vertikaal of diagonaal kan uitlijnen.  
 
 
Aanpassing    De gele pionnen vertonen een gaatje in hun  
    midden om ze te kunnen onderscheiden van de 
    rode. Het raam is in pocket formaat.    
 
Voor wie?   2 spelers vanaf 7 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever    / 
 
Streepjescode  M04103 



 

« CÉCILE » KAARTEN 

407 – Kansspel 
 

 

 
 

 
Beschrijving    Een spel voor iedereen. Uren     
    speelkaartenplezier: het gekende bataillespel 
    en andere spelletjes om alleen of in familiekring 
    te spelen.  
  
Aanpassing    De speelkaarten hebben felle kleuren, elke  
    kleur vertegenwoordigt het type kaart   
    (schoppen, harten, klaveren, ruiten). Cijfers en 
    soorten worden in reuze lettertekens   
    weergegeven. 
 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 7 jaar 
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Claerhout-Michiels 
 
Streepjescode  M05020 



 

APPELS 

407 – Kansspel 

 

 
Beschrijving   Elke speler bezit een tuintje waarin een 

appelboom groeit. Draai de pijl in het midden 
van het spelbord. Volgens de aangegeven 
richting zal je je emmer kunnen vullen met 
geplukte of opgeraapte appelen. De eerste die 
10 appelen vergaart is de winnaar. Maar let 
erop dat je emmer niet omvalt! 

 
Aanpassing    Bomen, appelen en emmertjes zijn 

driedimensionaal. De aanwijzingen (hoeveel 
appelen mogen geplukt of opgeraapt worden) 
zijn door een tekening in reliëf aangebracht. 

 

Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 4 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    Ravensburger 
 
Streepjescode  M04139 



 

BINGO 

407 – Kansspel 
 

 
Beschrijving    Het Bingo-spel is een gezelschapsspel waarbij 
    de getrokken nummers worden    
    bekendgemaakt. De spelers noteren de  
    nummers op een speciaal daarvoor ontworpen 
    kaart. De eerste die een bepaald schema heeft 
    verkregen is de winnaar en roept "bingo"! 
  
Aanpassing    De bingo-roosters passen in een speciale  
    drager die de ruimte tussen de cijfers   
    afbakenen. De roosters zijn beschikbaar met 
    grote cijfertekens en in brailleschrift.   
 
Voor wie?   Een tot 4 spelers vanaf 10 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M08008 



 

BLUFF 

407 – Kansspel 
 

 

 
 

Beschrijving    Weet je, zonder te kijken, hoeveel    
    dobbelstenen een "3" aangaven?  Als je de  
    jouwe wil houden, zou dat moeten! Een spel  
    waar wedden en bluffen verweven zitten...  
  
Aanpassing    De ogen van de dobbelstenen worden in reliëf 
    weergegeven. Het spelbord is eveneens in  
    reliëf wat betreft de te volgen weg en de  
    nummers van de vakjes. 
 
Voor wie?   3 tot 6 spelers vanaf 12 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever    Jumbo International 
 
Streepjescode  M09007 



 

BOOMGAARD 

407 – Kansspel 

 

 
 

Beschrijving   Uitstekend samenwerkingsspel waarbij alle 
spelers samenspannen om te beletten dat de 
gulzige raaf als eerste al het fruit opeet. Je 
moet sneller zijn dan de raaf door peren, 
kersen, appelen en pruimen in je mandje te 
leggen vooraleer de puzzel met de raaf 
vervolledigd raakt. 

 
Aanpassing    Het fruit is driedimensionaal. De gekleurde 

dobbelsteen heeft tastbare merktekens. Een 
versie met een tastbare raaf werd ook gemaakt. 
Het spelbord is volledig tastbaar. De mandjes 
zijn antislip. 

 

Voor wie?   2 tot 8 spelers vanaf 3 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Haba 
 
Streepjescode  M04132 



 

BRAILLE KAARTEN 

407 – Kansspel 
 

 
Beschrijving    Hou je van een patiencespel, van bridge of van 

andere spelen met speelkaarten? Dan is dit 
speciaal voor jou bedacht!  

  
Aanpassing    De lettertekens werden vergroot. De figuren zijn 

dezelfde als bij klassieke speelkaarten. Het 
brailleschrift volgt de standaardcodes van de 
kaartspelen. Een rekje dat als "kaarthouder" 
dienst doet staat ook ter beschikking. Een 
steekkaart met de "braillecodes" is beschikbaar 
in brailleschrift en in grote lettertekens. 

 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 7 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     La Canne blanche 
 
Streepjescode  M04136 



 

BRAILLE TAROT 

407 – Kansspel 

 

 
Beschrijving   Een tarotspel wordt met 78 speelkaarten 

gespeeld: de klassieke 52 kaarten vermeerderd 
met 21troefkaarten, een excusekaart en de 
ruiters. Bij het bieden verbindt de nemer er zich 
toe een aantal punten te realiseren tijdens het 
spel. De spelers worden dan in twee groepen 
verdeeld (aanvallers en verdedigers) die elkaar 
bestrijden in een kaartenoorlog waarbij de 
troefkaart het van andere kleuren haalt. 

 
Aanpassing    Een aanwijzing van het nummer op elke 

speelkaart is in brailleschrift. 
 

Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 12 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Éditions du Rocher 
 
Streepjescode  M05008 



 

COCO CRAZY 

407 – Kansspel 
 

 
Beschrijving    Open, ontdek en probeer te onthouden in welke 
    kokosnoot de aap met het ruitjespak of met de 
    gestreepte blister zich verstopt. Let op: de  
    kokosnoten draaien en worden door elkaar  
    gemengd. Ga je de juiste aap terugvinden?  
  
Aanpassing    Het spelbord is magnetisch en in reliëf dankzij 
    blisters. De kokosnoten zijn eveneens   
    magnetisch zodat zij op het spelbord blijven. De 
    apen die verschillende kleuren hebben kunnen 
    dankzij blister-reliëf van elkaar onderscheiden 
    worden. De ogen van de dobbelsteen zijn  
    eveneens in reliëf.  
 
Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 7 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Ravensburger 
 
Streepjescode  M04146 



 

COMBO 

407 – Kansspel 

 

 
 

Beschrijving    Elke speler ontvangt eenzelfde aantal   
    dobbelstenen en een "combokaart". Hij moet 
    minstens 3 van zijn dobbelstenen op de op zijn 
    kaart aangegeven vakjes plaatsen rekening  
    houdend met de eis dat door de rode   
    dobbelsteen wordt gesteld. Het doel van het  
    spel is 5 dobbelstenen op één rij te krijgen  
    (horizontaal, vertikaal of diagonaal).   
  
Aanpassing    Zowel de ogen van de dobbelstenen als de  
    grafische voorstelling zijn zeer goed zichtbaar. 
    De bingo-roosters zijn op A3-formaat.  
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 7 jaar   
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     Jumbo 
 
Streepjescode  M04134



 

DICE BOX 

407 – Kansspel 

 

 
 
Beschrijving    Het doel van het spel is al zijn stokjes   
    kwijtraken. Dankzij de dobbelsteen kan je je  
    stokjes naar het midden van het doos brengen 
    tot zij daar in het gat verdwijnen. 
  
Aanpassing    De elementen zijn driedimensionaal en passen 
    in de gaatjes. De ogen van de dobbelsteen zijn 
    in reliëf. De nummer 1-plaats is dankzij een  
    dikkere plastic stip herkenbaar: de andere  
    nummers hebben een kleinere stip.  
 
Voor wie?   2 tot 5 spelers vanaf 5 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Filsfils 
 
Streepjescode  M04149 



 

DRUKMEMO 

407 – Kansspel 

 

 
Beschrijving    Een origineel memoryspel: het bovenste  
    gedeelte van elk blokje is uitgerust met een  
    knop op een veer zodat je het kan indrukken. 
    Men moet dan de blokjes die dezelfde   
    weerstand bieden twee per twee associëren. 
    Kracht, een soms abstract concept, krijgt hier 
    een concrete invulling!  
 
Aanpassing    De blokjes zijn 6 cm hoog. De te associëren  
    paren zijn eveneens herkenbaar dank zij een 
    gegraveerde tekening op één van de zijvlakken.    
 

Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 3 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     EQD 
 
Streepjescode  M12003 



 

GEWICHTEN MEMORY 

407 – Kansspel 

 

 
 

Beschrijving   Ofwel breng je ze per paar samen ofwel plaats 
je de blokjes naast elkaar volgens hun gewicht: 
van licht naar zwaar. 

 
Aanpassing    De verschillende paren zijn aan hun kleurcode 

herkenbaar. 
 

Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 4 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M04151 



 

GROOT KAARTSPEL 

407 – Kansspel 
 

 
Beschrijving     Hou je van een patiencespel, van bridge of van 
    andere spelen met speelkaarten? Dan is dit  
    speciaal voor jou!  
   
Aanpassing    Personnages zijn enkel met hun initiaal en hun 
    kleur aangeduid. De harten koning-kaart  
    vertoont een grote R van 1,5 cm groot en een 
    hart van 2 cm groot. De kleur wordt op elke  
    speelkaart op dezelfde manier met symbolen 
    weergegeven: 2 schoppen, 2 ruiten enz.   
 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 7 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Platnik 
 
Streepjescode  M04138 



 

HEN BERTA 

407 – Kansspel 
 

 
Beschrijving  De beste eierlegster ter wereld geeft haar 

eieren alleen weg aan wie haar het beste voedt. 
De eerste die zijn mandje met eieren kan vullen 
is de winnaar. 

 
Aanpassing    Het spelbord is in reliëf met schuimplastic. De 
    rode pionnen kunnen van de andere pionnen 
    onderscheiden worden dankzij hun   
    reliëfstruktuur. 
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 4 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Haba 
 
Streepjescode  M08009



 

KEVERS 

407 – Kansspel 

 

 
 

Beschrijving   Een romp, een hoofd, twee tastsprieten, zes 
poten. Stel zo vlug als mogelijk je mestkever 
samen. Let op: je moet een zekere volgorde 
volgen. Je dobbelsteen zal je bondgenoot ... of 
je vijand zijn! 

 
Aanpassing   De elementen zijn driedimensionaal. De ogen 

van de dobbelsteen zijn in reliëf. De elementen 
worden in elkaar gemonteerd dankzij pinnen en 
gaten.  

 

Voor wie?    2 tot 4 spelers vanaf 4 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M04148 



 

KOBAYAKAWA 

407 – Kansspel 

 

 
 

Beschrijving   Het  machtige Kobayakawa-clan wenst je 
plannen om Japan te veroveren in de war te 
sturen. Zal je dat kunnen verhinderen? In 7 
beurtronden met  slechts15 speelkaarten?  De 
weg naar de overwinning is vrij dankzij bluffen 
en gokken.  

  
Aanpassing    De speelkaarten vertonen tastbare merktekens. 
 
Voor wie?   2 tot 5 spelers vanaf 5 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Superlude 
 
Streepjescode  M15014 



 

LITTLE MEMO : MIJN EERSTE MEMO 

407 – Kansspel 

 

 
Beschrijving   Kleine diertjes wandelen in de tuin. Ineens 

verstopt zich één ervan. Raad wie zich verstopt 
heeft et je wint een penning. Dit spel ontwikkelt 
het geheugen en het concentratievermogen. 

 
Aanpassing   De diertjes zijn ongeveer 6 cm groot, de doos 

om ze te verstoppen ongeveer 5 cm hoog en 8 
cm diameter. De dikke kartonnen penningen 
hebben een diameter van ongeveer 4 cm. 

 

Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 2 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Djeco 
 
Streepjescode  M12002 



 

PANTASTINO 

407 – Kansspel 

 

 
Beschrijving   Breng de paren terug samen door de 

veschillende elementen met de vingertoppen te 
betasten. In de elementen werden abstrakte 
tekeningen gegraveerd: rechte of gebogen 
lijnen, driehoeken enz. Een mooi houten 
memory-spel. 

 
Aanpassing    De houten elementen vertonen tastbare 

herkenbare tekeningen. 
 

Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 4 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    Jakobs 
 
Streepjescode  M13001 



 

PIC PIRAAT ! 

407 – Kansspel 

 

 
 

Beschrijving   Uren slappe lach dankzij dit spel vol spanning! 
De piraat is zeer kittelachtig, maar niemand kan 
voorspellen wanneer hij uit de ton zal springen. 
Je moet de zwaarden in de uitsparingen steken. 

 
Aanpassing   De kleuren van de zwaarden kunnen al tastend 

herkend worden. 
 

Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 4 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Tomy 
 
Streepjescode  M18009 



 

POKER 

407 – Kansspel 

 

 
 

Beschrijving   Dit pokerspel bevat zowel dobbelstenen als 
speelkaarten. Om te winnen moet je misschien 
wel de sluwste zijn... 

 
Aanpassing   De ogen van de dobbelstenen zijn in reliëf en 

de speelkaarten zijn geponsd zodat zij 
herkenbaar zijn. 

 

Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 12 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    Jumbo 
 
Streepjescode  M09003 



 

SHUT THE BOX 

407 – Kansspel 

 

 

 
 
Beschrijving   Het spel bestaat uit 9 houten van 1 tot 9 

genummerde dekseltjes die moeten 
omgedraaid worden in functie van het aantal 
ogen van de dobbelstenen. Elke speler blijft de 
dobbelstenen gooien tot hij geen dekseltjes 
meer kan omdraaien. 

 
Aanpassing    De cijfers zijn in grote cijfertekens aangegeven 

en in brailleschrift. De ogen van de 
dobbelstenen zijn in reliëf. 

 

Voor wie?   2 spelers vanaf 7 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     Pintoy 
 
Streepjescode  M04141 



 

SPEELKAARTEN BATAILLE in EUROS 

407 – Kansspel 
 

 

 
 
 
Beschrijving    Om de waarden in euro goed onder de knie te 
    krijgen. Dit spel wordt gespeeld zoals een  
    klassiek bataillespel. 
  
Aanpassing    Twee series kaarten met grote cijfertekens en in 
    brailleschrift. 
 
Voor wie?   2 tot 8 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M04144 



 

SPEELKAARTEN GROTE AFDRUK EN IN KLEUR 

407 – Kansspel 
 

 
 

Beschrijving    Hou je van een patiencespel, van bridge of van 
    andere spelen met speelkaarten? Dan is dit  
    speciaal voor jou!   
  
Aanpassing    Elk teken wordt goed afgetekend tegenover de 
    achtergrond en is ongeveer 2,5 cm groot. Het 
    symbool van de speelkaart (harten, schoppen, 
    ruiten of klaveren) is in één exemplaar in het 
    midden van de speelkaart afgedrukt en is 4 cm 
    groot. 
 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 7 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Low Vision Design 
 
Streepjescode  M04135



 

SPEL 7 GEZINNEN 

407 – Kansspel 

 

 
 

Beschrijving    Het 7 gezinnenspel is een spel met   
    speelkaarten. De  eenvoudige spelregels doen 
    beroep op de opmerkingsgave, het geheugen 
    en het afleidingsvermogen. 42 speelkaarten  
    vertegenwoordigen 7 families van 6 kaarten:  
    opa, oma, papa, mama, zoon en dochter. Het 
    doel van het spel is zoveel mogelijk families te 
    verenigen.  
  
Aanpassing    Er staan geen lettertekens op de speelkaarten 
    zodat de kennis van het brailleschrift niet nodig 
    is. Elk element is zowel tastbaar als visueel  
    herkenbaar dank zij een eigen markering. Deze 
    zijn in de linker bovenhoek en de rechter  
    benedenhoek aangebracht op elke speelkaart.  
 
Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 7 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     INJA 
 
Streepjescode  M10001



 

SUPER 5 

407 – Kansspel 

 

 
 

Beschrijving   Gezond verstand en een dosis geluk zijn nodig 
om dit spel te winnen. Wees de eerste speler 
die al zijn speelkaarten kwijtraakt, anders 
verlies je een leven. En je hebt er maar 5!  Zul 
je overleven en het spel winnen? 

 
Aanpassing    De betekenis van de speelkaarten is in 

brailleschrift aangebracht. 
 

Voor wie?   2 tot 5 spelers vanaf 8 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever    Hasbro 
 
Streepjescode  M05021 



 

TASTMEMORY 

407 – Kansspel 

 

 
 

Beschrijving   Enkel door de textuur te betasten moet men 
twee identieke elementen samenbrengen. Zij 
zijn ondergebracht in 20 cilindertjes die, 
omgekeerd, voor de speler geplaatst worden. 

 
Aanpassing    Tien verschillende texturen zijn op twee 

identieke elementen aangebracht. Het reliëf is 
relatief beperkt: het bestaat uit behangpapier 
met honingraat.. 

 
Voor wie?  1 speler vanaf 6 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M04152 



 

THE MIND 

407 – Kansspel 

 

 
 

Beschrijving   Hoe kan men samenwerken als men niet kan 
 communiceren? De speelkaarten van elke 
speler moeten, in stijgende volgorde, één voor 
één op tafel gelegd worden. De speler die denkt 
de "kleinste" kaart te hebben legt deze als 
eerste op tafel. En zo gaat men door. Het lijkt 
onmogelijk en toch... Is het een spel, telepatie 
of een goocheltruc? 

 
Adaptation   De genummerde kaarten hebben grote 

cijfertekens die eveneens in brailleschrift zijn 
weergegeven. De linkerbovenhoek is geponst 
zodat de speler de kaarten naar hem kan 
richten. De speelkaarten "Leven" en "Shuriken" 
hebben tastbare merktekens. 

 

Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar 
    Voor braillisten 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Oya 
 
Streepjescode  M18011 



 

UNO 

407 – Kansspel 

 

 
 

Beschrijving   Je moet als eerste 500 punten scoren door je 7 
verkregen speelkaarten kwijt te raken in de 
diverse spelfases. 

 
Aanpassing   De waarde van de speelkaarten is in grote 

cijfertekens en in brailleschrift aangebracht 
zodat zij goed herkenbaar zijn. 

 

Voor wie?   2 tot 10 spelers vanaf 7 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever    Jeux Spear 
 
Streepjescode  M04145 



 

VOLGORDE 

407 – Kansspel 

 

 
Beschrijving   Concentratie, strategie en een beetje geluk: dat 

heb je nodig om dit makkelijk te spelen en te 
begrijpen spel te winnen. Je speelt alleen tegen 
een tegenstrever of in ploegverband.  Om te 
winnen moet je als eerste een reeks van 5 
penningen op het spelbord kunnen plaatsen. 
Door de onophoudelijke aanvallen en de 
tegenaanvallen stijgt de spanning bij elke beurt.  

 
Aanpassing   Het spelbord is in reliëf. De penningen hebben, 

in functie van hun kleur, een verschillend 
oppervlak. De waarde van de speelkaarten is in 
brailleschrift aangegeven. 

 

Voor wie?   2 tot 12 spelers vanaf 12 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Hasbro International 
 
Streepjescode  M04154 



 

WAT EEN FAMILIE! 

407 – Kansspel 

 

 
 

 
Beschrijving   Je moet je speelkaarten kwijtraken en daarvoor 

moet je tegelijk slim en wantrouwig zijn 
tegenover zij die wel eens vals zouden kunnen 
spelen!  

 
Aanpassing    De namen van de speelkaarten zijn in grote 

lettertekens en in brailleschrift aangebracht. Het 
spelbord is in reliëf. 

 

Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 7 jaar   
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Hasbro 
 
Streepjescode  M04153 



 

YAHTZEE 

407 – Kansspel 

 

 
 

Beschrijving   Dit spel is een combinatie van actie, geluk en 
strategie. Het spel wordt in 13 beurten 
gespeeld. Elke speler gooit om beurt de 5 
dobbelstenen en noteert de verkregen 
combinatie. Indien het hem niet goed uitkomt 
kan hij, tot driemaal toe, alle of enkele 
dobbelstenen nogmaals gooien. Het te bereiken 
doel is gedurende het gehele spel een aantal 
combinaties te verkrijgen (4 identieke 
dobbelstenen, een trits, 3 identieke 
dobbelstenen enz.) om zoveel mogelijk punten 
te verkrijgen. 

 
Aanpassing    De ogen van de dobbelstenen zijn in reliëf en 

puntentabellen met grote cijfertekens zijn 
verkrijgbaar. 

 

Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 8 jaar   
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever    Hasbro International 
 
Streepjescode  M04147 



 

KLEUR BEKENNEN 

408 – Vragenspel 
 

 

 
 

 
Beschrijving   Wie steekt je een hart onder de riem dankzij 

zijn eeuwig optimisme? Het principe van dit 
spel is te stemmen voor het lid van de groep 
met het profiel dat best past bij de gestelde 
vraag. Maar let op: je moet raden of er ja dan 
neen voor jou gestemd werd. 

 
Aanpassing    De vragen zijn in grote lettertekens gedrukt (vet 

lettertype 2,5 maal vergroot). Op de keerzijde 
van elke "vraag-speelkaart" staat de tekst in 
brailleschrift. De kleur die aan elke speler wordt 
toegewezen werd door een nummer vervangen. 

 
Voor wie?   3 tot 6 spelers vanaf 12 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 45 minuten 
 
Uitgever    Jumbo 
 
Streepjescode  M04156 



 

TIME’S UP FAMILY 

408 – Vragenspel 
 

 

 
 

Beschrijving   Doe je team zoveel mogelijk woorden raden 
door ze te beschrijven of ze te omschrijven met 
een ander woord of een geluid. 

 
Aanpassing    De speelkaarten werden vergroot en zijn 

voorzien van brailleschrift. 
 
Voor wie?   2 tot 12 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     Asmodee 
 
Streepjescode  M13006 



 

TRIVIAL PURSUIT ADD-ON FOR BLIND PEOPLE 

408 – Vragenspel 
 

 

 
 
 

Beschrijving   Deze uitbreiding aan het spel laat blinde 
personen toe autonoom te spelen. 

 
Aanpassing   De uitbreiding bestaat uit een tast-dobbelsteen 

die de taarten van het klassieke spel in reliëf 
voorstelt. De taarten passen in de voorziene 
sokkels.  

 
Voor wie?   1 tot 5 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor braillisten 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Royal National Institute for the Blind 
 
Streepjescode  M05010 



 

1 + 1 = 2 

409 – Wiskundig spel 
 

 
 
Beschrijving   De wiskundige berekeningen zijn op de 

puzzeldelen geschreven. De plaats van elk stuk 
wordt door de uitkomst van de optelling of de 
aftrekking aangeduid. 

 
Aanpassing   Zowel de berekeningen als de uitkomsten zijn 

in grote lettertekens (hoogte 1 cm) en in 
brailleschrift  aangegeven.  

 
Voor wie?   1 speler vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     King 
 
Streepjescode  M04158



 

1000 KILOMETER 

409 – Wiskundig spel 
 

 

 
 

Beschrijving   Met dit spel ben je de chauffeur met alles wat 
dat meebrengt: wegcode (maximale toegelaten 
snelheid, rood licht, enz.) maar ook ongeval, 
pech of platte band. 

 
Aanpassing   De waarde van de speelkaarten is in 

brailleschrift aangegeven. 
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor braillisten 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     Dujardin International 
 
Streepjescode  M04159 



 

BRAILLE SUDOKU 

409 – Wiskundig spel 
 

 
 
Beschrijving   Het doel van het spel bestaat erin een raster 

met verschillende cijfers in te vullen op een 
bepaalde wijze: hetzelfde cijfer mag nooit in 
dezelfde kolom, op dezelfde lijn, en zelfs in een 
onder-raster voorkomen. 

 
Aanpassing    De cijferelementen zijn in brailleschrift et 

passen perfect op het spelbord. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 12 jaar  
    Voor braillisten 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M09013 



 

CAMAC 15 

409 – Wiskundig spel 
 

 

 
 
 

Beschrijving   Vind de exacte mathematische combinatie 
zodat de uitkomst van de optelling van de 
pionnen zowel horizontaal als vertikaal en 
diagonaal steeds 15 is. 

 
Aanpassing   De waarde van de elementen is in brailleschrift  

bovenaan aangebracht en in grote lettertekens 
op de zijkant. Een gleufje bovenaan helpt om 
de elementen correct te plaatsen en de waarde 
te kunnen lezen. 

 
Voor wie?   1 speler vanaf 12 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     I.V.P 
 
Streepjescode  M04167 



 

CAMAC 34 

409 – Wiskundig spel 
 

 
 

Beschrijving   Vind de exacte mathematische combinatie 
zodat de uitkomst van de optelling van de 
pionnen zowel horizontaal als vertikaal en 
diagonaal steeds 34 is. 

 
Adaptation   De waarde van de elementen is in brailleschrift  

bovenaan aangebracht en in grote lettertekens 
op de zijkant. Een gleufje bovenaan helpt om 
de elementen correct te plaatsen en de waarde 
te kunnen lezen. 

 
Voor wie?   1 speler vanaf 12 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     I.V.P 
 
Streepjescode  M04168 



 

CAMAC 65 

409 – Wiskundig spel 
 

 
 

Beschrijving   Vind de exacte mathematische combinatie 
zodat de uitkomst van de optelling van de 
pionnen zowel horizontaal als vertikaal en 
diagonaal steeds 15 is. 

 
Aanpassing   De waarde van de elementen is in brailleschrift  

bovenaan aangebracht en in grote lettertekens 
op de zijkant. Een gleufje bovenaan helpt om 
de elementen correct te plaatsen en de waarde 
te kunnen lezen. 

  
Voor wie?   1 speler vanaf 12 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     I.V.P 
 
Streepjescode  M04169 



 

DOBBELSTEEN MAGIC 13 

409 – Wiskundig spel 
 

 
 

Beschrijving   Je kan het balletje verplaatsen met een vinger, 
met een stokje of door het weg te blazen. Het 
interessante aan de bijzondere dobbelsteen is 
dat je niet langer van het toeval afhangt. Je 
bent meester over de gewenste uitkomst! 

 
Aanpassing    De waarden worden op de drager in reliëf 

weergegeven. 
 
Voor wie?   1 speler vanaf 4 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Fröhling 
 
Streepjescode  M04164 



 

HET SPEL VAN DE BOOM 

409 – Wiskundig spel 
 

 
 

Beschrijving   Verruim je kennis over kleuren en over 
wiskundige basisberekeningen. 

 
Aanpassing   Elke appel beschikt over een tastbaar 

merkteken naargelang zijn kleur. De 
dobbelstenen kunnen vervangen worden door 
speelkaarten met diverse texturen en cijfers. 

 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Goula 
 
Streepjescode  M09005 



 

KATAMINO 

409 – Wiskundig spel 
 

 

 
 

Beschrijving   Katamino is een hersenbreker waarin je een 
precies aantal elementen op een beperkt 
oppervlak moet kunnen plaatsen. En let op: de 
elementen moeten perfect goed tegen elkaar 
geplaatst worden. 

 
Aanpassing    Elk element draagt een nummer in brailleschrift. 

Het spelbord is in reliëf. 
 
Voor wie?   1 of 2 spelers vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 10 minuten 
 
Uitgever     DJ Games 
 
Streepjescode  M04160 



 

MIMIKRY 

409 – Wiskundig spel 
 

 
 

Beschrijving   Je beschikt over een spelbord met 36 vakjes. 
De 33 schelpen liggen klaar op het spelbord. 
Het doel van het spel is het bekomen van een 
strand waarop alle schelpen in de zee 
weggezonken zijn. Met andere woorden: men 
wint wanneer men alle pionnen heeft kunnen 
omdraaien. Om dat te bereiken moet je ze 
kunnen verplaatsen van 1 tot 4 vakjes naar een 
plaats die vrij is. De nummers van de rijen 
zullen je verplaatsingen bepalen. 

 
Aanpassing    De grenzen van de vakjes worden met reliëf 

aangegeven. De nummers van de rijen zijn in 
grote lettertekens aangegeven en in elk vakje in 
brailleschrift. De recto- en versozijden hebben 
hun eigen reliëf. Een duidelijke zelfklever  werd 
op de onderkant van de pionnen gekleefd. 

 
Voor wie?   1 speler vanaf 10 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Ravensburger 
 
Streepjescode  M04165 



 

OPTELLINGEN CARTATOTO 

409 – Wiskundig spel 
 

 
Beschrijving   Met  Cartatoto kun je al spelend de 

optellingstafels van 1 tot 10 leren. Wie zal als 
eerste het juiste antwoord geven? 

 
Aanpassing    De opdrachten en de antwoorden zijn zowel in 

grote cijfers (1,5 cm hoog) als in brailleschrift 
aangebracht. 

 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 6 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     FilsFils 
 
Streepjescode  M04162 



 

RUMMIKUB 

409 – Wiskundig spel 
 

 

 
 

Beschrijving   Wees de eerste om al je plaatjes kwijt te raken 
door verschillende cijfercombinaties samen te 
stellen. Een te (her)ontdekken klassieker... 

 
Aanpassing    4 texturen werden op de plaatjes aangebracht. 

De cijfers zijn in brailleschrift aangegeven. 
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 6 jaar  
    Voor braillisten 
 
Duur van het spel 40 minuten 
 
Uitgever    Goliath 
 
Streepjescode  M04170 



 

TRIOLET 

409 – Wiskundig spel 
 

 

 
 

 
Beschrijving   Trucjes, tactiek en strategie zijn nodig om dit 

spel te winnen. Het doel is zoveel mogelijk 
punten te verzamelen door de genummerde 
stenen zo te plaatsen dat de som van elk trio 15 
bedraagt. 

 
Aanpassing    De cijfers zijn in grote cijfertekens aangebracht 

(8 maal vergroot). De vakjes van het spelbord 
zijn makkelijk te herkennen. 

 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     PBM 
 
Streepjescode  M04161 



 

UP SIDE DOWN 

409 – Wiskundig spel 
 

 
 

Beschrijving   33 achthoekige stenen zijn verdeeld in de 36 
vakjes van het spelbord. Om te winnen moet 
men ze allemaal weten om te draaien. Men 
mag een steen enkel omdraaien wanneer die 
verplaatst werd naar een vrij vakje. Het zijn de 
nummers van de lijnen die aangeven met 
hoeveel vakjes de stenen mogen verplaatst 
worden. 

 
Aanpassing    De vakjes op het spelbord worden afgebakend 

met een houten latje (duidelijk reliëf). Elke 
steen heeft een witte (recto) en een donkere 
(verso) zijde. De donkere zijde heeft eveneens 
een kuiltje in het midden. 

 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Ephec 
 
Streepjescode  M04166 



 

VERMENIGVULDIGINGEN CARTATOTO 

409 – Wiskundig spel 
 

 
 

Beschrijving   Cartatoto heeft een waaier aan spelletjes om al 
spelend de vermenigvuldigingstafels vanbuiten 
te leren. 

 
Aanpassing    De berekeningen en de oplossingen zijn in 

brailleschrift en in grote lettertekens (1,5 cm 
groot) aangebracht. 

 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     FilsFils 
 
Streepjescode  M04163 



 

WINKELEN IN EURO’S 

409 – Wiskundig spel 
 

 

 
Beschrijving   Koop en verkoop: zo wen je aan de euro's. 
 
Aanpassing   Op de munten, briefjes en speelkaarten zijn 

grote cijfer- lettertekens aangebracht, evenals 
brailleschrift en diverse kleuren. 

 
Voor wie?   4 tot 9 spelers vanaf 12 jaar 
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Chili Con Carne 
 
Streepjescode  M04171 



 

ALFABET 

410 – Taalspel 
 

 
 

Beschrijving   Leuke methode voor jong en oud voor het 
aanleren van het lezen en van de spelling. 10 
verschillende spelen om met grote afwisseling 
iets bij te leren. 

 
Aanpassing    Grote lettertekens (6,3 maal vergroot) en in 

brailleschrift. 
 
Voor wie?   2 tot 10 spelers vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Jumbo 
 
Streepjescode  M04172



 

ALFABET EN WOORDENSCHAT 

410 – Taalspel 
 

 
 
Beschrijving   Aan de hand van speelkaarten de letters 

herkennen en woorden vormen. 
 
Aanpassing    De letters en de cijfers zijn in groot formaat 

aangebracht (2,5 maal vergroot) en in 
brailleschrift. De tekeningen zijn contrastrijk. 
Een geplastificeerde textuur onderaan rechts 
op de verso-zijde zorgt ervoor dat de groene 
speelkaarten van de blauwe kunnen 
onderscheiden worden. 

 
Voor wie?   2 spelers vanaf 6 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Gram’Pop 
 
Streepjescode  M04174 



 

ARABISCH ALFABET 

410 – Taalspel 
 

 

  
 
 
Beschrijving   Ga op ontdekkingstocht naar een andere 

cultuur dankzi j ons Arabisch alfabet! 
 
Aanpassing    De Arabische letters zijn in reliëf en in 

brailleschrift. 
 
Voor wie?   1 of meerdere spelers vanaf 6 jaar  
    Voor braillisten 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Brailleliga 
 
Streepjescode  M04173 



 

EEN PUNT IS GENOEG 

410 – Taalspel 
 

 

 
 
 
Beschrijving   Eindelijk een eindpunt kunnen plaatsen aan het 

carrousel van die scherpzinnige woorden. 
 
Aanpassing    De ogen van de dobbelsteen en de elementen 

zijn alle in reliëf, goed te onderscheiden van het 
spelbord in schuimplastic. 

 
Voor wie?   1 of 2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     TACT 
 
Streepjescode  M04186 



 

HET LANGSTE WOORD 

410 – Taalspel 
 

 

 
 

 
Beschrijving   Vorm het langst mogelijke woord met de 9  

willekeurige letters. 
 
Aanpassing    De 2 cm grote letters vertonen een goed 

contrast (zwart op witte achtergrond) en zijn in 
reliëf. Elke letter is voorzien van brailleschrift. 

 
Voor wie?   2 spelers vanaf 10 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     Interlude 
 
Streepjescode  M04177 



 

MIJN GEHEIM WOORD 

410 – Taalspel 
 

 
 

 
Beschrijving   Niet makkelijk het woord van de tegenspeler te 

ontdekken!  Bepaal de plaats van de letters, de 
ene ten opzichte van de andere, en vind het 
verborgen woord. 

 
Aanpassing   Twee kopies van de spelrasters werden in 

brailleschrift en met grote lettertekens 
gerealiseerd. 

 
Voor wie?   2 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever    Jumbo 
 
Streepjescode  M04189 



 

NONSENSE CLASSIC 

410 – Taalspel 
 

 
 

Beschrijving   Probeer die onwaarschijnlijke woorden te 
ontdekken die de tegenspeler op subtiele wijze 
in zijn lachwekkend verhaal heeft gedropt. 
Schaterlach gegarandeerd! 

 
Aanpassing    Speelkaarten en spelrasters werden in grote 

lettertekens herdrukt en zijn voorzien van 
brailleschrift. 

 
Voor wie?   3 of meerdere spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever   Éditions du Hibou 
 
Streepjescode  M16018 



 

PIM PAM PET 

410 – Taalspel 
 

 
Beschrijving   Zeer bekend familiespel: "een sport dat met B 

begint", "een stad dat met G begint" enz. Wees 
de eerste om een goed antwoord te geven en 
krijg veel punten. 

 
Aanpassing    De steekkaarten zijn in brailleschrift en met 

grote lettertekens. De letters op het 
draaimolentje zijn eveneens in brailleschrift en 
in grote lettertekens (1 cm groot) en met een 
uitgesproken contrast (wit op een blauwe 
achtergrond). 

 
Voor wie?   2 tot 10 spelers vanaf 7 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     Jumbo 
 
Streepjescode  M04179 



 

SCRABBLE (BRAILLE) 

410 – Taalspel 
 

 
 

Beschrijving   Het scrabble-spel bestaat erin op een raster 
woorden te vormen die elkaar kruisen en 
waarvan de letters verschillen in waarde. Op 
bepaalde vakjes wordt de puntenwaarde van 
een letter of van het woord verdubbeld of 
verdriedubbeld. 

 
Aanpassing    Elk vakje wordt makkelijk gevonden (in reliëf 

afgebakend). De vakjes die de waarde 
vermenigvuldigen zijn in brailleschrift 
weergegeven en tevens in zwarte lettertekens. 
Letters en hun waarde zijn eveneens in 
brailleschrift en in zwarte lettertekens 
weergegeven. 

 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 60 minuten 
 
Uitgever     J. W. Spear & Sons 
 
Streepjescode  M04181 



 

SCRABBLE (GROOT FORMAAT) 

410 – Taalspel 
 

 
 

Beschrijving   Het scrabble-spel bestaat erin op een raster 
woorden te vormen die elkaar kruisen en 
waarvan de letters verschillen in waarde. Op 
bepaalde vakjes wordt de puntenwaarde van 
een letter of van het woord verdubbeld of 
verdriedubbeld. 

 
Aanpassing    De letters zijn 1,6 cm hoog. De cijfers die de 

waarde van de letters weergeeft zijn 4 maal 
vergroot. De woorden die op de vakjes staan en 
die de vermenigvuldigingsfactor weergeven 
werden tweemaal vergroot. 

 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar 
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 60 minuten 
 
Uitgever     J. W. Spear & Sons 
 
Streepjescode  M04180 



 

SCRABBLE (KAARTEN) 

410 – Taalspel 
 

 
Beschrijving   Dit scrabble-spel bestaat erin op tafel woorden 

te vormen die elkaar kruisen en waarvan de 
letters verschillen in waarde. Met bepaalde 
speelkaarten kan de waarde van een woord 
vermenigvuldigd worden. 

 
Aanpassing    De letters zijn 3 cm groot. De cijfers die de 

waarde van elke letter bepalen werden 5 maal 
vergroot. Op de speelkaarten die de waarde 
van de woorden vermenigvuldigt zijn de cijfer- 
en lettertekens 2,5 maal vergroot. 

 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 60 minuten 
 
Uitgever     J. W. Spear & Sons 
 
Streepjescode  M04182 



 

SCRIPT-O-GRAM 

410 – Taalspel 
 

 
 

Beschrijving   Bij het begin van het spel worden de letter-
dobbelstenen op tafel gegooid. Elke speler 
probeert een woord te vormen met de letters 
die voorkomen op de bovenzijde van de 
dobbelstenen. De eerste speler die daarin 
slaagt wordt beloond. 

 
Aanpassing    Letters in brailleschrift  werden op de 

dobbelstenen gekleefd. 
 
Voor wie?   2 of meerdere spelers vanaf  9 jaar  
    Voor braillisten 
 
Duur van het spel 20 minuten 
 
Uitgever     Jumbo International 
 
Streepjescode  M09011 



 

STAPELWOORD BRAILLE 

410 – Taalspel 
 

 
 

Beschrijving   Dit spel met 3D-letters biedt onbeperkte 
mogelijkheden. Koop 7 letters die men mag 
kruisen of stapelen om 3D-kruiswoorden te 
vormen. 

 
Aanpassing    De letters zijn in brailleschrift op doorschijnend 

zelfklevend papier zodat de oorspronkelijke 
letter zichtbaar blijft. De letterplaatjes passen 
goed op het spelbord. 

 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 60 minuten 
 
Uitgever     Parker 
 
Streepjescode  M04187 



 

STAPELWOORD GROOTDRUK 

410 – Taalspel 
 

 
 

Beschrijving   Koop 7 letters die men mag kruisen of stapelen 
om 3D-kruiswoorden te vormen. 

 
Aanpassing   De letters werden 8 maal vergroot. 
 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 60 minuten 
 
Uitgever     Hasbro International 
 
Streepjescode  M04188 



 

ULTIMO 

410 – Taalspel 
 

 

 
 
 
Beschrijving   Dit spel gaat als volgt: men moet zoveel 

mogelijk woorden vormen die beginnen met de 
letter die als eerste werd gekocht  en eindigen 
met de lettergreep van de tweede gekochte 
kaart. Voorbeeld: met B en RIJ, kan men 
Brouwerij, Bloemisterij enz. vormen. 

 
Aanpassing    Grote lettertekens van 3 cm groot. De letters 

zijn eveneens in brailleschrift aangebracht. 
 
Voor wie?   2 tot 6 spelers vanaf 6 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel 30 minuten 
 
Uitgever     Point à Point 
 
Streepjescode  M04183 



 

VERBA VOLANT 

410 – Taalspel 
 

 
 

Beschrijving   Plaats 36 speelkaarten in een vierkant op tafel 
met de letter-zijde naar de tafel gericht. Om 
beurt nemen de spelers 4 of meer kaarten en 
moeten ze met alle gekochte kaarten een 
woord vormen. Lukt het niet, dan gaan de 
speelkaarten terug in de stapel en worden ze 
allemaal teruggelegd voor de volgende speler. 

 
Aanpassing    Grote lettertekens (4,5 cm groot) en eveneens 

in brailleschrift. 
 
Voor wie?   2 of meerdere spelers vanaf 8 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Venice Connection 
 
Streepjescode  M04184 



 

WOORDEN EN BEREKENINGEN 

410 – Taalspel 
 

 

 
 
 
Beschrijving   Letterspel met hoofdletters en kleine letters 

waarmee woorden moeten gevormd worden. 
Cijferspel met cijfers en wiskundige symbolen 
om berekeningen samen te stellen. 

 
Aanpassing    Letters en cijfers zijn 1,5 cm groot, in het zwart 

op een witte achtergrond. 
 
Voor wie?   1 of 2 spelers vanaf 6 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur van het spel 15 minuten 
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  M04178 



 

WORD-WHIZ 

410 – Taalspel 
 

 

 
 
Beschrijving   Wedloop naar de klinkers! Men moet zo snel 

mogelijk de 5 klinker-pionnen aan het uiteinde 
van het spelbordje brengen. 

 
Aanpassing    De speelkaarten zijn in brailleschrift geponsd 

om de letters aan te duiden. De klinker-pionnen 
hebben hun equivalent in brailleschrift 
bovenaan. 

 
Voor wie?   2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar  
    Voor braillisten 
 
Duur van het spel 60 minuten 
 
Uitgever     Editrice Giochi 
 
Streepjescode  M04190 



 

DE PINGUÏNSCHAATSERS 

411 – Raadseltjesspel 
 

 
 

Beschrijving   Help de pinguïns aan een plaatsje zodat zij op 
het poolijs kunnen glijden zonder de anderen te 
storen. Meerdere uitdagingen van verschillende 
niveau's. 

 
Aanpassing   Modellen en oplossingen hebben tastbare 

merktekens. De elementen passen makkelijk op 
het spelbord. 

 
Voor wie?   1 speler vanaf 6 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur van het spel Onbepaald 
 
Uitgever     Smart Games 
 
Streepjescode  M16019 



 

BRAILLEDOOS 

413 – Pedagogisch materiaal 
 

 
 

 
 

 
 

Beschrijving Een ludieke drager om braille aan te leren. 
 
Aanpassing   De houten drager bestaat uit braille-cellen. De 

pinnen passen makkelijk in de gaatjes. 
 
Voor wie?   1 persoon vanaf 5 jaar  
    Voor braillisten 
 
Duur    Onbeperkt 
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  N12030



310 

BRAILLESCHRIJFMACHINE 

413 – Pedagogisch materiaal 
 

 
Beschrijving  Met dit apparaat kunnen, net zoals met een 

schrijfmachine, teksten opgesteld worden. 
 
Aanpassing   Dikkere bladen en het braillealfabet worden ter 

beschikking gesteld. 
 
Voor wie?   1 persoon vanaf 4 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur    Onbepaald 
 
Uitgever     / 
 
Streepjescode  N05002 
 

WORDT NIET UITGELEEND 



311 

DOOS RAKEN EN RADEN 

413 – Pedagogisch materiaal 
 

 

 
 
 
Beschrijving Sensibiliseringsmateriaal. Wat zit in de doos? 

Steek je handen in de openingen  en ontdek! 
 
Aanpassing   Houten doos en driedimensionale objecten.  
 
Voor wie?   1 of meerdere personen vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur    Onbepaald 
 
Uitgever     Peisler 
 
Streepjescode  N11009 



312 

HOUTEN MAGNETISCHE LETTERS 

413 – Pedagogisch materiaal 
 

 

 
 

Beschrijving  Hanteer deze lettertekens en vorm je eerste 
woordjes. 

 
Aanpassing   De letters zijn driedimensionaal en magnetisch. 
 
Voor wie?   1 of meerdere personen vanaf 3 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur    Onbepaald 
 
Uitgever     Tickit 
 
Streepjescode  N14014 



313 

LUDILOCO 

413 – Pedagogisch materiaal 
 

 
 

Beschrijving  Pedagogisch spel om op ludieke wijze te 
sensibiliseren aan de diverse 
verplaatsingsmethodes. 

 
Aanpassing   Ludieke kenningsmakingsmethode op een 

spelbord in reliëf met makkelijk al tastend  
herkenbare elementen. 

 
Voor wie?   2 tot 6 personen vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur    Onbepaald 
 
Uitgever     Fédération des Aveugles 
 
Streepjescode  N18008 
 

WORDT NIET UITGELEEND 



314 

MAGNATAB 

413 – Pedagogisch materiaal 
 

 
 

Beschrijving  Dankzij dit magnetisch stilet die kleine metalen 
balletjes aantrekt van een metalen tablet, kan je 
letters vormen en in reliëf tekenen. Compact 
formaat zodat overal kan gespeeld worden. 

 
Aanpassing   De magnetische balletjes vormen een sterk 

contrast met de rode achtergrond. 
 
Voor wie    1 of meerdere personen vanaf 3 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur    Onbepaald 
 
Uitgever     Kid O 
 
Streepjescode  N17006 
 

WORDT NIET UITGELEEND 



315 

MAGNETISCHE APPELEN 

413 – Pedagogisch materiaal 
 

 
Beschrijving  Het ideale spel om voor het eerst te begrijpen 

wat breuken zijn. Dankzij magneten vormen de 
stukjes appelen als bij toverkunst weer een 
geheel. 

 
Aanpassing   De stukken zijn magnetisch en passen 

makkelijk terug bij elkaar. 
 
Voor wie?   1 of meerdere personen vanaf 5 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur    Onbepaald 
 
Uitgever     Learning Resources 
 
Streepjescode  N12027 



316 

POP DAVID 

413 – Pedagogisch materiaal 
 

 
Beschrijving  David is een mooie zachte pop die graag 

gestreeld wordt. Het lichaam is in 
schuimplastic; de kleren in fluweel met 
verschillende sluitingsmogelijkheden zodat 
allerlei hanteringen worden aangemoedigd. 
David is blind en zal nooit zonder hond of witte 
stok op stap gaan. 

 
Aanpassing   Dankzij de toebehoren (geleide hond, witte 

stok, donkere bril) is de pop David ideaal om 
kinderen aan blindheid te sensibiliseren. 

 
Voor wie?   1 persoon vanaf 3 jaar  
    Voor iedereen 
 
Duur    Onbepaald 
 
Uitgever     Hoptoys 
 
Streepjescode  N10001 



317 

RUWE HOOFDLETTERS 

413 – Pedagogisch materiaal 
 

 
Beschrijving  26 grote (16 x 12 cm) houten plaatjes met ruwe 

hoofdletters bieden een multizintuiglijke  
kennismaking met letters en grafiek. 

 
Aanpassing   De witte letters contrasteren sterk met de 

blauwe achtergrond. Zij zijn tevens ruw. 
 
Voor wie?   1 of meerdere personen vanaf 5 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur    Onbepaald 
 
Uitgever     Hoptoys 
 
Streepjescode  N12029 



318 

RUWE KLEINE LETTERS 

413 – Pedagogisch materiaal 
 

 
 

Beschrijving  26 grote (13 x 10 cm) houten plaatjes met ruwe 
kleine letters bieden een multizintuiglijke  
kennismaking met letters en grafiek. 

 
Aanpassing   De witte letters contrasteren sterk met de 

blauwe achtergrond. Zij zijn tevens ruw. 
 
Voor wie?   1 of meerdere personen vanaf 5 jaar  
    Voor slechtzienden 
 
Duur    Onbepaald 
 
Uitgever     Hoptoys 
 
Streepjescode  N17005 


