
Afbeelding Naam van het spel Uitleg

Prijs 
indien 

verloren 
of stuk 

Blokpuzzel auto 18 
maanden +

€ 10,50

blokpuzzel beer 18 
maanden +

€ 10,50

blokpuzzel boot 18 
maanden +

€ 10,50

blokpuzzel eend              
18 maanden + 

€ 10,50

blokpuzzel 
lieveheersbeestje 18 

maanden +
€ 10,50



blokpuzzel schildpad           
18 maanden +

€ 10,50

blokpuzzel slak    18 
maanden +

€ 10,50

blokpuzzel vliegtuig             
18 maanden +

€ 10,50

blokpuzzel vlinder 18 
maanden +

€ 10,50

boomgaardje         3-
8 jaar

Het doel van dit spel is om samen alle 
kersen te plukken voor de raaf bij de boom 

komt. 
€ 22,50

breek de fles       6 
jaar +

Heb jij genoeg geduld en ben je behendig 
genoeg? Kan jij als laatste je mikado in de 

fles plaatsen zonder dat er een andere 
mikado valt? Dan ben jij gewonnen!

€ 5,45



Carcasonne junior                   
4-99 jaar

 Je krijgt 8 houten speelstukken, de 
zogenaamde kinderen van Carcassonne.
Je legt landtegels aan elkaar. Als een weg 

is afgebouwd, mag je een van je 
speelstukken op die weg zetten als jouw 
kleur erbij staat. Als jij als eerste al jouw 

speelstukken op het landschap hebt gezet, 
heb je gewonnen.

€ 16,49

Catan junior     6-99 
jaar

De bedoeling in dit spel is om als eerste al 
je 7 piratenforten te bouwen op het 

spelbord. Dit doe je door te dobbelen en 
fiches te verzamelen en zo uiteindelijk je fort 

te bouwen.

€ 19,79

complimenten spel                     
6-99 jaar

Van complimentjes wordt je blij. Dit spel is 
gemaakt om op een fijne manier 

complimenten aan elkaar te geven en te 
ontvangen. 

€ 19,42

dokter bibber       6 
jaar +

Wil je rijk worden, probeer dan zonder te 
bibberen Sam van zijn kwaaltjes te 

verlossen. Wie de meeste kwaaltjes heeft 
genomen zonder Sam zijn neus te laten 

oplichten is gewonnen!

€ 21,69

fonkelschat          5-
99 jaar

De drakenkinderen vinden een giga 
fonkelschat vol met fonkelstenen. Papa 

draak ontdooit de stenen. Welk draakje kan 
de meeste fonkelstenen in zijn hol 

verzamelen?

€ 17,95

halli galli junior      6 
jaar +

Wil jij de meeste clowns verzamelen? Dan 
moet je super snel blije clowns in de zelfde 

kleur zoeken en op het belletje duwen!
€ 11,53



heksensoep        3-5 
jaar

Welk heksje kan eerst heksensoep maken? 
Probeer zo snel mogelijk verschillende 

toverdrankjes te verzamelen.
€ 16,95

Jakkiebak! 
Kippenkak!         4-

99 jaar

Er is een schoonheidswedstrijd in het 
kippenhok! Wie de weg in het kippenhok 
weet, zal het mooiste verenkleed hebben 
van alle kippen en de wedstrijd winnen. 

€ 21,95

jenga classic        6 
jaar +

Wie kan er balkjes uit de toren halen zonder 
dat hij omvalt! Succes.

€ 18,60

jungle speed         7 
jaar +

Wie speelt er als eerste al zijn kaarten kwijt, 
door supersnel de totem te nemen?

€ 24,95

kleine koks          2 
jaar +

Bij dit spel zitten er 3 spelideeën. Tijdens 
deze spelletjes leren kinderen herkennen en 
ordenen van objecten, oog-handcoördinatie, 

fijne motoriek, geheugen en taal. Op 
speelse wijze leren ze te spelen volgens de 

regels. 

€ 24,95

levensweg junior              
5 jaar +

We gaan op vakantie! Tijdens je reis maak 
je leuke en minder leuke dingen mee. Hier 

kan je geld mee verdienen of verliezen. Wie 
op het einde het meeste geld bij elkaar 

heeft, wint.

€ 21,49



mijn eerste doolhof                 
5-8 jaar

Het doel van dit spel is om de geheimen die 
op de fiches zijn afgebeeld te vinden en de 

meeste fiches te verzamelen. 
€ 29,50

mijn eerste reis    6 
jaar +

Maak met jouw treintjes verbindingen 
tussen de steden die op jouw 

opdrachtkaarten (=bestemmingskaarten) 
staan. Om de toegang tot routes af te 

kopen, dien je de juiste kleur van 
treinkaarten af te leggen. Heb je als eerste 
6 opdrachtkaarten afgewerkt, dan ben je 

gewonnen. 

€ 21,07

monopoly junior                
5 jaar +

Ga over het bord, koop elk vakje waarop je 
terechtkomt, verdien geld en pak 

Kanskaarten. Als één speler geen geld 
meer heeft, tellen de anderen hoeveel geld 

zij op dat moment hebben. De speler die het 
meeste geld bezit, is de winnaar!

€ 20,25

op de boerderij    2 
jaar +

In dit spel zitten er verschillende kleine 
spelletjes. Spelletjes zoals domino, 

plaatjeslotto, stapelen,…                      Deze 
bevorden de fijne motoriek, concentratie, 
observatievermogen en het eerste tellen.

€ 37,50

regenwormen junior                   
5-99 jaar

De spelers proberen door te dobbelen 
zoveel mogelijk regenwormen te 

verzamelen. Als er geen fiches meer over 
blijven telt iedereen zijn aantal 

regenwormen, wie de meeste heeft is 
gewonnen. 

€ 8,22

rummikub junior              
4 jaar +

Bij rummikub junior moet je niet als eerste 
je balkje leeg hebben. Je moet de meeste 
beloningsfiches hebben op het einde van 

het spel.

€ 25,99



spokentrap           4 
jaar +

Boe zeggen tegen een spook, dat willen we. 
De kinderen gaan over een oude wenteltrap 
naar boven. Maar onderweg veranderen ze 
zelf in spoken. Weet jij nog wie wie is. Wie 
is er uiteindelijk eerst boven, en mag BOE 

zeggen tegen het spook… 

€ 22,73

speed cups           6-
99 jaar

Het doel van dit spel is om met je bekers zo 
snel mogeljik het opdrachtenkaartje na te 

maken. Als dit jou lukt krijg je het 
opdrachtenkaartje. Wie op het einde de 

meest kaarten heeft is gewonnen. 

€ 19,99

time's up family!             
8 jaar 

Bij dit spel werken we in teams. De eerste 
ronde moet je wat er op je kaart staat 

beschrijven, de tweede ronde mag je maar 
1 woord zeggen in de laatste ronde moet je 
het uitbeelden. Eens kijken wie goed kan 
raden.Wie op het einde het meeste heeft 

geraden en dus de meeste kaarten heeft is 
gewonnen. 

€ 16,49

uno junior            3 
jaar +

Kan jij je kaarten kwijt op dezelfde kleur of 
nummer, dan ben je goed bezig. Het is 

maar te hopen dat je geen kaarten moet 
bijnemen of een beurt moet overslaan. Wie 
eerst zijn kaarten kwijt is wint. Maar vergeet 

geen UNO te roepen!  

€ 11,75

visspel
Gebruik de magnetische vislijn om vissen te 

vangen. Heb jij beet? 
€ 10,70

vliegende monsters             
4 jaar +

Kan jij je monster in het juiste vakje laten 
vliegen, veel succes!

€ 11,98



vlotte geesten      6-
99 jaar

Het spook heeft een foutje gemaakt. Hij 
heeft allemaal foto's in verkeerde kleuren 

genomen. Zie jij welke voorwerpen de juiste 
kleuren hebben? 

€ 14,99

Wij ruimen op      2 
jaar +

Help Tapsi bij het opruimen van z'n 
speelgoed. In dit leuke en mooie spelletje 

van HABA steek je de speelgoedplaatjes in 
het juiste gleufje. Waar hoort de 

knuffelgiraf?

€ 12,95


