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Voorwoord 
 

De eerste ideeën 
zijn al door jullie 
geopperd tijdens 
de afgelopen spel-
dag.  
 
Enkele ideeën zul-
len al op de spel-
dag van juni toe-
gepast worden.  
 
Mochten jullie nog 

meer ideeën hebben, blijf  ze dan aan 
ons vertellen, want het is natuurlijk 
dé manier om de club nog beter te 
maken. 
 
Sommigen zullen merken dat er in dit 
magazine minder spellen staan dan 
dat er tijdens de speldag van mei te 
spelen waren. Dat heeft te maken 
met het feit dat ondergetekenden en-
kele weekjes niet in het land zullen 
zijn.  
 
Maar er is natuurlijk altijd de blog, 
welke te vinden is op:  
https://geelpionneke.blogspot.com/ 
Daarop zijn de reviews als eerste te 
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Noem een spel op dat over energie gaat... 99% van 
de mensen zullen vast en zeker Hoogspanning 
vermelden. Wel, deze Gigawatt kan daar vanaf nu 
enkele procenten van af snoepen. 
 
We zijn in Europa op het einde van de 20ste eeuw. 
De economie draait volledig op fossiele gassen en 
met kolen aangedreven krachtcentrales. Niet de 
properste oplossingen dus, en tijd om daar 
verandering in te brengen. 
 
De spelers kiezen elk een regio waar ze willen 
spelen. Hun doel is om als eerste speler energie te 
produceren op een CO2-neutrale manier. Tijdens 
het spel zal de vraag naar energie toenemen, en 
daar moeten de spelers op reageren door de 
productie op te schroeven. Dit doen ze op 
verschillende manieren, zoals energiewinning door 
wind, zon, water, biomassa of nucleair. In ieder 

geval zullen de spelers er moeten voor zorgen dat hun vervuilende gasturbines en 
kolencentrales gesloten worden. Het is die speler die als eerste alle vervuilende centrales 
kan opdoeken, en voldoende energie kan leveren om aan de vraag te voldoen, die de winnaar 
wordt. 
 
Een spelronde bestaat uit 5 fases : 

• Kaarten kopen: met deze kaarten kan je een eenmalige actie of een blijvend voordeel 
kopen, zoals kortingen bij aankoop van toekomstige centrales. Of je kan je medespelers 
met deze kaarten het leven er wat moeilijker op maken. 

• Bouwen: nu is het moment hier om nieuwe centrales te 

bouwen, bestaande centrales te verbeteren, of om je 
onderhandelroutes te verbeteren. Het is afhankelijk van 
welke fase in het spel je zit welke centrales je kan kopen of 
upgraden. Elke speler heeft ook zijn eigen specialisatie, 
waardoor die bepaalde centrale goedkoper is. 

• Dobbelen: de spelers dobbelen met 1 tot 3 dobbelstenen, 
afhankelijk van hoe ver ze zitten in het spel, om te zien 
hoeveel de vraag naar energie stijgt. Dit is dus voor elke 
speler uniek. 

• Tekorten of overschot aan energie verwerken: kan je meer 
energie produceren dan er vraag is, krijg je groene blokjes 
in je gebied. Produceer je te weinig energie om aan de 
vraag te voldoen, krijg je rode blokjes voor elke gigawatt 
aan energie dat je te kort hebt. De spelers zullen nu 
proberen om groene met rode blokjes te laten samen 
komen om ze zo te neutraliseren. Je kan blokjes aankopen 
en verkopen, en dat kost je telkens 1 geld, maar blijf je met restanten zitten, zal je deze 
moeten stockeren op je centrales om ze later kwijt te geraken, of verkopen aan 3 geld 
per stuk. 

• Veiling: de laatste fase in elke ronde is de veiling. Per opbod bieden de spelers om een 
bestaande centrale uit hun gebied te verwijderen. Best is natuurlijk om een vervuilende 
centrale te dumpen.  Als je niet wil of kan dumpen, pas je en kunnen de andere 
spelers voor hun bod hun centrales verwijderen. 
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Daarna schuift de startspeler door en begint de 
volgende ronde totdat er iemand aan de 
overwinningsconditie voldoet. 
 
Het spoor rondom het spelbord is vrij uniek te 
noemen. Het buitenste spoor geeft per speler 
aan hoeveel de gevraagde energie is. Het 
binnenste spoor geeft aan hoeveel elke speler 
kan produceren. In fase 4 - het dobbelen - zal 
eerst bepaald worden hoeveel plaatsen de pion 
voor de gevraagde energie verder gaat. 
Daarna zal elke speler met de wind of 
zonnepanelen dobbelstenen werpen.  
 
Het kan namelijk gebeuren dat de zon niet zo 
fel scheen, of de wind niet krachtig genoeg was 
deze ronde, waardoor de opbrengst aan 
energie een pak lager was. Eenmaal dat klaar 
is, krijgen de spelers net zoveel geld als waar 
de pion van de energievraag staat. Dat geld zal 
je zeker de volgende ronde kunnen gebruiken 
om nieuwe centrales te kopen of om ze te 
verbeteren. 
 
Gigawatt is een spel waar je zeker plezier aan 
kunt beleven. Het thema is hedendaags, het 
spelmechanisme zit goed in mekaar. Maar er zijn ook wel dingen waar je rekening mee moet 
houden. De fase waar je moet dobbelen kan veel roet in het eten gooien.  

 
Deze random factor maakt het plannen soms wat 
moeilijker, maar deze factor is nu eenmaal voor elke 
speler aanwezig. Toch iets waar echte strategen 
misschien geen fan van zijn. 
 
Gigawatt behoort zeker niet tot de mooiste vorm 
gegeven spellen, integendeel. Maar eenmaal je 
daardoor kunt kijken, ontpopt er zich wel een heel 
mooi spel. Vandaar dat we deze dan ook als spel van 
de maand hebben gekozen. (KV/EP) 

Dit spel is geschonken door Gigawatt 
https://www.gigawattgame.com/ 



 

 

Toen we deze titel op de plank 
zetten met te reviewen spellen, 
moest ik toch even mijn 
wenkbrauwen fronsen.  
 
De titel gecombineerd met de 
voorzijde van de doos laten 
weinig te wensen over waar dit 
spel over gaat. Inderdaad, het 
wedden op paarden.  
 
Terwijl afgelopen oktober de 
leden van het bestuur op Spiel 
liepen te sjouwen met allemaal 
nieuwe spellen voor de club, 
liepen wij flanerend door de 
straten van Las Vegas.  
 
Het was de derde keer dat wij 
de City of Sin met een bezoekje 
vereerden. Men zal nu wel 
meteen denken dat Ready, Set, 
Bet! een spel is dat is ontworpen 
voor ons. Niet helemaal.  
 
Tijdens al onze drie bezoeken 

aan de gokhoofdstad van de wereld hebben we welgeteld $0 dollar gespendeerd aan 
gokken. Op zijn zachtst 
gezegd, ik hou niet van het 
concept gokken.  
 
Maar goed. Na het installeren 
van de app (dit is met twee 
spelers een must, omdat 
anders het spel niet te spelen 
is), gaan we op weg. De 
spelers zetten hun fiches in, 
terwijl de paarden over de 
baan racen.  
 
Ze proberen te voorspellen 
welke paarden als 1e, 2e of 
als 3e de race eindigen.  

Ready Set Bet 



 

 

Elke race zijn er boven-
dien andere voorwaardes 
waarop naar hartenlust 
gewed kan worden. Bij-
voorbeeld ik wed dat 
paard 6 eindigt voor paard 
9. Of dat alle rode paarden 
eindigen voor alle blauwe 
paarden. Je kunt het zo 
gek niet bedenken, of er is 
wel een kaartje waarop 
staat dat je erop kunt wed-
den.  
 
Terwijl de paarden over 
de baan razen, mogen de 
spelers hun fiches naar 
believen verplaatsen. Zo-
lang ze maar in de gaten 
houden, dat er op ieder 
vakje maar 1 fiche mag lig-
gen. Als het derde paard over de rode lijn is, dan mag er niet meer gewed worden. Als het 
eerste paard over de finish is, is het spel ten einde.  
 
De eindstand wordt opgemaakt en de weddenschappen worden uitbetaald. Indien een wed-
denschap niet behaald is, dan dient de speler de boete te betalen die vermeldt staat op het 

vakje. Na vier races eindigt het 
spel. De speler die het meeste geld 
heeft, wint het spel.   
 
De app maakt de race wel span-
nend. Het commentaar dat door de 
speaker van je slimme telefoon 
schalt geeft je het idee dat je voor-
overgebogen over de railing van 
het paardenparcours hangt, on-
dertussen je longen uit je lijf 
schreeuwend om 'jouw' paard aan 
te moedigen. Jammer van de app, 
is dat deze het scherm dimt, en na 
verloop van tijd de telefoon ver-
grendelt waardoor de race auto-
matisch wordt gepauzeerd. Er is 
dus wel iemand die het scherm 
met regelmaat dient aan te tikken 
om er op die manier voor te zorgen 

dat de app actief blijft. 
 
Ben je niet vies van gokken op zijn tijd, dan is Ready, 
Set, Bet! met afstand het beste paardenwedspel dat 
er te verkrijgen is. (PS/MB) 

Dit spel is geschonken door AEG 
https://www.alderacstore.com/ 



 

 

Vorig jaar mochten we jullie Deckscape : 
the will without an heir en Deckscape: 
Dracula's Castle voorstellen. Deze keer is 
het de beurt aan Alice en haar Wonder-
baarlijke Land! 
 
Deckscape: In Wonderland is een coöpe-
ratief escape room spel in kaartvorm. De 
spelers zijn als het ware opgesloten in een 
kamer vol met puzzels en rare voorwer-
pen.  
 
Het doel van het spel is om de puzzels op 
te lossen en te ontsnappen, maar ook om 
de verhaallijn te ontdekken en te begrij-
pen. 
 
Een wit konijn, een halfgekke hoedenma-
ker en een gekleurde kat zijn slechts en-
kele karakers die in dit spel terug te vin-
den zijn, maar het is voldoende om je tot 
wanhoop te drijven. Zorg ervoor dat je tij-
dens het spel je hoofd erbij houdt, en kijk 
er tevens voor uit dat Hartendame het niet 
afhakt. 
 
 
 
 

 
Je begrijpt wel dat we niet te veel 
over het spel zelf kunnen vertellen, 
zodat je het zelf ook nog kan spelen. 
En dat is dan ook het minpunt aan dit 
spel : je kan dit maar één keer zelf 
spelen. Gelukkig kunnen er nog 
meerdere spelers van genieten, aan-
gezien dit spel niet destructief is. Het 
feit dat je dit niet tegen tijd speelt, is 
ook interessant. Zo kan je rustig met 
z'n allen discussiëren over de moge-
lijke oplossingen onder het genot van 
een kopje thee. (KV/EP/PS/MB)  

Deckscape in Wonderland 

Dit spel is geschonken door DV Gicochi  
http://www.dvgiochi.com/ 



 

 

Vivid Memories is een abstract en strategisch 
spel waar je stukjes herinneringen gaat verza-
melen en ze aan mekaar gaat puzzelen tot een 
droom. Tot zover het idee achter dit spel, want 
tijdens het spelen zien we nog weinig verhaal 
en is het een puur abstract spel geworden. 
 
Het spel zal 3 rondes duren, en elke ronde be-
staat uit een aantal fases. De eerste fase be-
staat uit het nemen van steentjes die op tegels 
klaarliggen. Je mag 1 steentje nemen, of 2 
steentjes van dezelfde kleur, of 3 steentjes 
met 3 verschillende kleuren. Maak je daarbij 
een tegel leeg, mag je die tegel bij je nemen. 
Nam je slechts 1 steentje, dan mag je de 
steentjes op een vakje op je eigen spelbord 
herschikken. Op een vakje van je spelbord 
kunnen er namelijk maar 3 steentjes liggen, en 
nu is het moment om ze een beetje te spreiden 
over het spelbord. 
 
De steentjes die je neemt, plaats je op 1 vakje 
op je spelbord. Als alle stenen en tegels ver-
deeld zijn onder de spelers, begint een volgen-
de fase.  
 

 
Boven je spelbord is er plaats voorzien om 4 te-
gels in te schuiven. Je kiest nu waar je de daar-
net gewonnen tegels gaat plaatsen. Let goed op 
waar je ze plaatst, want alle oorspronkelijke 
plaatsen geven je nog steeds een basisactie die 
je kan uitvoeren in de volgende fase. Die basis-
acties zijn 4 verschillende acties, vandaar dat je 
goed moet kijken welke je deze ronde niet gaat 
nodig hebben. 
 
De tegels bevatten ook een actie, en een veel 
betere actie dan de basisacties. Deze actie is 
echter maar 1 maal uit te voeren. Is de actie ge-
bruikt, draai je de tegel om, en zie je een voor-
waarde om punten te scoren. Een voorbeeld 
van zo een actie kan zijn dat je een rode steen 
op een vakje mag wegnemen en kan vervangen 
door een groene en een gele steen. Een voor-
waarde aan de achterzijde van de tegel is bij-
voorbeeld dat je 4 punten scoort voor elke blau-
we en gele steen die samen op een vakje liggen. 
Die punten scoor je onmiddellijk, daarna gaat 
de tegel terug weg. 

Vivid Memories 



 

 

Dat is een manier om punten te sco-
ren, een andere manier is om paden 
te verbinden over je spelbord via de 
steentjes. Rondom je spelbord staan 
lege plaatsen met kleuren, en ver-
bind je die met dezelfde kleur van 
steentjes, scoor je flink wat punten. 
Elke steen op het pad wordt verme-
nigvuldigd met het aantal lege vak-
ken die je verbonden hebt. Deze 
punten krijg je ook direct. Daarna 
komt er van dat pad een steentje 
langs de zijkant van het persoonlijk 
spelbord te liggen. Op het einde van 
het spel kan je nog extra punten sco-
ren door deze lege vakken op te vul-
len. 
 
Elke speler kreeg bij het begin een 
kaart die geheim moet worden ge-
houden voor de andere spelers. 
Daarop staat voor welke kleur van 
steen je extra punten gaat scoren op 
het einde van het spel. 
 
Het artwork is prachtig, het spelma-
teriaal ziet er zeer kleurrijk en aan-
trekkelijk uit en is van degelijke kwa-
liteit. Liefhebbers van spellen zoals 
Azul of Sagrada zullen waarschijnlijk 
van dit spel houden. Er is echter een 
maar. Ten eerste is dit een moeilijk 
en uitdagend spel. Niet wat regels betreft, maar om het maximale uit je zetten te halen. De 
meningen over hoe goed of hoe slecht dit spel eigenlijk wel is, zijn verdeeld. Met andere 
woorden : you love it or you hate it. 
 
Er werd wel aan de kleurenblinden gedacht door symbolen op de steentjes te zetten, en dat 
is nodig ook, zelfs voor niet-kleurenblinden. Het verschil tussen de paarse en blauwe steen-
tjes zijn minimaal. De verschillende tegels met de bijbehorende acties en manieren om pun-
ten te scoren hadden ook iets meer variatie mogen bevatten.  
 
Vivid memories kunnen we dan ook aanraden aan spelers die fan zijn van het abstracte spel 
en niet vies zijn om hun hersenen stevig te laten kraken.  (KV/EP) 

Dit spel is geschonken door  
Floodgate Games 

http://www.floodgategames.com/ 



 

 

Find Divided Family is een spel van Koreaanse makelij. 
En gelukkig voor ons, beschikt het naast Koreaanse 
spelregels ook over een spelregelboekje in het Engels. 
Anders was ik er niet in geslaagd om jullie een uitleg 
van dit kleine kaartspelletje te geven.  
 
Helaas zijn er familieleden spoorloos verdwenen. De 
ene is het laatst gezien bij de haven, de andere bij het 
treinstation. Voor ons lijken deze mensen allemaal op 
elkaar, maar ook de Koreanen zelf hebben kenmerken 
nodig om de familieleden op te kunnen sporen. Als 
eerste wordt de gender benoemd. (In dit spel is geen 
sprake van genderneutraliteit, anders wordt het wel 
heel lastig zoeken). Daarna weet men hoe oud de ge-
zochte persoon is en waar hij voor het laatst gezien is. 
Bij sommige personen zijn ook nog uiterlijke kenmer-
ken benoemd, zoals een moedervlek op de linker-
wang.  
 
Om te beginnen worden de 50 personenkaarten uitge-
spreid over de tafel in een raster, zodat alle spelers ze 
goed kunnen zien. Laat de personen even goed op je 
inwerken, voordat je het spel begint. De oudste speler 
draait de eerste kaart open van de persoon die ge-

zocht wordt. Alle spelers moeten nu zo snel mo-
gelijk de gezochte persoon uit de vijftig openge-
draaide personenkaarten weten te vinden. Let 
hierbij op gender, leeftijd en eventueel op een 
bijzonder kenmerk. Als je denkt de persoon ge-
vonden te hebben, dan laat je dit je medespe-
lers weten en wijst de persoon aan die het vol-
gens jou moet zijn. Draai de kaart met de eigen-
schappen om en bekijk of je de juiste persoon 
aangewezen hebt. Is dit het geval, dan win je de 
kaart. De eerste speler die erin slaagt om vijf 
kaarten te verzamelen, wint het spel.   
 
Je kunt kiezen uit twee varianten van het spel. 
Speel de versie waarbij één persoon per kaart 
gezocht wordt, of maak het moeilijker om met 
een persoonskaart te spelen waarbij je drie personen moet weten te traceren voordat je de 
kaart mag nemen.  
 
Het spel heeft vast ook een dieperliggende betekenis, gezien 
de boodschappen op de kaarten 'One dream, one Peace' en 
'stop War'. (MB/PS) 

Find Divided Family 

Dit spel is geschonken door G Game 
https://www.kumda.co.kr/ 



 

 

Heb je zin in een snelle leuke puzzel 
met een buitenaards sausje erover-
heen gegoten? Dan zit je  gebakken 
met dit nieuwe spel van Falomir Jue-
gos. Ufo's, kometen en planeten in al-
le rangen en standen komen voorbij 
op de tegeltjes welke je slim aan moet 
leggen op je eigen spelersbordje.  
 
Ben jij het slimste in deze puzzel, dan 
zal je zien dan je de meeste punten 
weet binnen te slepen. Alle spelers 
ontvangen een gepersonaliseerd spe-
lersbord waarin je ronde na ronde de 
gaten op gaat vullen met de meest 
waardevolle tegels, die ook nog eens 
matchen met de missiekaarten die 
opengedraaid zijn. Maak de juiste 
combinaties en je score loopt hard 
op. 
  
Aan het begin van de ronde worden 
er diverse tegels ontdekt. De astro-
nauten nemen om beurten een tegel 
uit de voorraad. Deze worden op één van de lege plaatsen op je bord gelegd. Deze tegel mag 
lopende het spel niet meer verplaatst worden. Er zijn verschillende combinaties mogelijk en 
ook diverse strategieën om te winnen. Je zult daar dus een keuze in moeten maken. Je kunt 
punten scoren door de missiekaarten te volbrengen, of uit de verkregen tegels.  
 
Wanneer iedereen zijn bord gevuld heeft, is het tijd om de eindscore op te maken. De speler 

met de meeste punten wint het spel.   
 
Galaxies: The Ufo Project is een ver-
makelijk tegel legspel als je nog even 
een klein halfuurtje over hebt. Zeg 
maar even snel tussen de soep en de 
aardappels door. Het is zeker geen 
hoogvlieger, ondanks het feit dat pla-
neten en ufo's de hoofdrol spelen, 
maar wel een leuk tussendoortje. Niet 
te zwaar, niet te moeilijk, maar je moet 
wel de juiste keuzes weten te ma-
ken.   (MB/PS) 

Dit spel is geschonken door Falomir Juegos 
https://www.falomirjuegos.com/ 
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Bij The Great Split gaan spelers proberen om rijk-
dommen te verzamelen om daarmee de meest 
prestigieuze collectie samen te stellen. En de titel 
van het spel is zeer duidelijk waar het op aan-
komt: elke ronde ga je je handkaarten opsplitsen 
in 2 delen die je doorgeeft aan je tegenstanders. 
Het zijn zij die kiezen welk deel er terug naar u 
komt. Jij doet trouwens hetzelfde voor hen. 
 
Elke speler krijgt een spelersbord dat er bijzonder 
uitziet. Met inkervingen lijkt het wel een 3D bord 
waar je de verschillende sporen kan beheren. 
Langs de buitenkant loopt je scorespoor. Het bord 
in het midden is uit hetzelfde hout gesneden, al is 
deze toch van stevig karton. Elke speler krijgt een 
aantal startkaarten op hand, en iedereen ontvangt 
een karakterkaart. Daarop staat welke materialen 
of punten je al krijgt bij de start. De contract 
icoontjes onderaan zijn ook van belang, maar pas 

bij de eindtelling. Een spel duurt 6 rondes, waarbij er een tussentijdse puntentelling na ronde 3 
en na ronde 4 zal plaatsvinden. Na de 6de ronde is er een eindtelling waar de grote punten 
mee te verdienen zijn. 
 
Bij de start van elke ronde krijgt iedereen een extra 
handkaart van de stapel van fase II. Pas na ronde 4 wor-
den de kaarten van fase III gebruikt. Op deze kaarten 
staan 1 of meerdere goederen, lintjes of punten. Samen 
met de kaarten die je al op hand had, check je of je niet 
te veel kaarten hebt. Het teveel aan kaarten gaat naar 
de aflegstapel. De overige kaarten ga je nu in het ge-
heim splitsen in 2 delen met behulp van je splitter kaart. 
Daarna stop je de kaarten in je portefeuille. Nadat ie-
dereen daar klaar mee is, geef je de portefeuille door 
aan je linker buurman.  
 
Iedereen bekijkt de ontvangen kaarten, en kiest welk 
deel ze willen bijhouden. De andere helft, inclusief de 
splitter kaart, gaat terug naar de oorspronkelijke eige-
naar. De kaarten die je gehouden hebt van je rechter 
buurman, en de kaarten die je terug gekregen hebt van 
je linker buurman, vormen nu je handkaarten. 
 
Alle handkaarten worden tegelijk bij elke speler open 
gespeeld. Staat op zo een kaart bijvoorbeeld 2 boeken, 
mag je op het boekenspoor 2 vakjes verder. Speelde je 
een kaart met een lintje, mag je een vakje verder op een spoor onderaan dat overeenkomt met 
de kleur van het gespeelde lintje. Telkens je met een goudblokje op of over de dubbele gele pijl 
gaat, mag je een ander materiaal of lintje 2 vakjes verder bewegen. Kom je met je blokje op de 
sporen van de lintjes op een icoontje, dan mag je het overeenkomstig materiaal een vakje ver-
der zetten. 

The Great Split 



 

 

Je hebt de mogelijkheid om een kaart te verkopen. Die speel je dan gedekt en daar ontvang 
je een geld of een punt voor. Je splitter kaart telt als joker, en daarmee mag je op eender 
welk spoor verder gaan. Tot slot nemen alle spelers nadien alle kaarten terug op hand, inclu-
sief de verkochte kaarten. De volgende ronde kan nu starten. 
 

Na elke ronde zal een random tegel 
met waarde tussen 0 en 4 openge-
draaid worden. Dat getal geeft 
weer hoeveel de markt slider moet 
verder schuiven. Op het einde van 
ronde 3 en 4 is er een puntentelling. 
Voor de paarse boeken krijg je zo-
veel punten als er onderaan in een 
grijs vlagje staat aangegeven. Voor 
de bruine beelden scoor je afhan-
kelijk waar de markt slider staat. 
De blauwe en groene edelstenen 
worden samen gevalideerd. Daar 
scoor je 2 maal de laagste waarde 
van beide sporen. Niet elk spoor zal 
punten opleveren: de 4 random te-
gels die in het begin van het spel 
geplaatst werden op het spelbord, 
bepalen welke 2 sporen bij elke tus-
sentijdse puntentelling meetellen. 
 
Bij de eindtelling zullen alle sporen 
wel meetellen, en deze keer doen 
de lintjes ook mee.  Voor elk lintje 
zie je op hoeveel sterren je blokje is 
geraakt. Vermenigvuldig dat aantal 
met het aantal contract symbolen 
die je op het overeenkomstig spoor 
bent gepasseerd om je punten te 
kennen. Het karakter dat je bij de 
start kreeg, heeft een aantal vaste 
contractsymbolen onderaan. Die 
mag je bij de vermenigvuldiging 

meetellen. 
 
The great split ziet er mooi uit: je waant je onmiddellijk in een art deco omgeving. Het spelma-
teriaal straalt luxe uit. De regels zijn erg eenvoudig, op een dikke 10 minuten ben je aan het 
spelen. Het spelmechanisme is niet nieuw maar wordt hier wel leuk toegepast. Wij speelden 
het spel met 2, waar afzonderlijke regels moeten voor worden toegepast. Vermoedelijk gaat 
dit spel het beste tot zijn recht komen met 4 of meerdere spelers. (KV/EP) 

Dit spel is geschonken door  
Horrible Guild 

https://www.horribleguild.com/ 



 

 

In Multi City gaan de jongste spelers onder ons een 
uitdaging aan. Ze moeten namelijk een stad zien te 
bouwen. En dat valt natuurlijk niet mee met de hui-
dige strenge stikstofregels. Maar de jonkies laten 
zich hierdoor niet uit het veld slaan.  
 
Iedere speler ontvangt zes figuren, welke allen ver-
schille van formaat zijn, in zijn of haar eigen speel-
kleur. De groene speler speelt met bomen, de blau-
we met mensen, de rode met huizen en de gele 
speler met bussen.  
 
Als je aan de beurt bent heb je de keuze uit twee 
acties: 
• Neem een tegel uit de voorraad en leg deze 
aan. Let erop dat de vierkanten ten minste met 1 
zijde aan een andere tegel moet grenzen.  
• Plaats een speelstuk op het bord. Het speel-

stuk moet aan de twee uiteindes op een veld van jouw spelerskleur komen te staan. Bo-
vendien is het niet toegestaan om over een kruis te bouwen.  

 
Dat is dus nog even een puzzel.  
Het spel eindigt als een speler al 
zijn zes speelstukken heeft weten 
te plaatsen of als alle tegels op 
het speelveld aangelegd zijn.  
 
Degene met de minste speelstuk-
ken in zijn voorraad wint het 
spel.  
 
Het lijkt misschien een heel sim-
pel spelletje, maar als je bedenkt 
dat het juist geschikt is voor onze 
kleinste spelers, dan zit er ge-
noeg uitdaging en zelfs een 
vleugje tactiek in. De kleintjes le-
ren tellen en vooruit denken om 
niet een te goede tegel klaar te 
leggen voor de tegenstander. En 
voor de allerkleinsten hebben ze 

een kleine aanpassing van de spelregels gemaakt, door het toe te staan dat er ook over de 
zwarte kruisen gebouwd mag worden.  (PS/MB) 

Multi City 

Dit spel is geschonken door Logis 
https://www.logis.lt/en/ 



 

 

Wie de achterkant van de doos van Scandaloh! leest, denkt meteen aan het spel Cluedo. 
Maar voordat je de doos dan meteen terzijde legt, bedenk dan dat dit spel Cluedo voor gevor-
derden is. 
 
Scandaloh! is geschikt voor 1 tot 6 spelers, die elk voor zich als eerste de ware toedracht 
achter een groot schandaal willen achterhalen. Om dit te doen, wordt gebruikt gemaakt van 
een geprepareerde set met kaarten. Doordat er in de doos 250 kaarten zitten, zijn er ontelba-
re mogelijke sets van kaarten samen te stellen. Je kunt dus gerust stellen dat iedere keer dat 
je dit spel speelt het anders zal zijn. 
 
De spelers starten ieder met 7 kaarten op hand. Vervolgens vraagt de startspeler over twee 
zaken naar een aanwijzing. Hierna bieden de overige spelers kaarten met aanwijzingen aan 

de startspeler aan door deze gedekt op tafel te 
leggen en te voorzien van een fiche met daarop 
de totale waarde van de aanwijzingen. De start-
speler kiest dan een stapel met aanwijzingen uit, 
en geeft de speler waarvan de gekozen stapel 
is, aanwijzingen terug met een gelijke totale 
waarde.  
 
Op deze manier kunnen de spelers op hun over-
zicht allerlei dingen aanvinken of afstrepen, tot-
dat zij uiteindelijk weten wat de werkelijke toe-
dracht van het schandaal is, welke beroemdheid 
het schandaal heeft veroorzaakt en welke 
krant het als eerste heeft gepubliceerd. 

ScandalOh! 



 

 

De oplettende lezer zal zich misschien bedenken, dat een speler aanwijzingen teruggeeft aan 
een speler, zodat deze geen nieuwe informatie heeft. Dat klopt inderdaad, maar de speler 
dient zich wel te bedenken, dat het mogelijk is dat de 'getroffen' speler, mogelijk in een vol-
gende ronde geen informatie meer wil delen met de speler. Op deze manier snijdt hij zichzelf 
in de vingers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dienen de spelers rekening te houden met het feit dat de moordenaar wellicht liegt. Dus 
de informatie die de moordenaar geeft is niet juist op dat moment. Als men complexere zaken 

speelt, dan is er bovendien nog de kans, dat de 
moordenaar een medeplichtige heeft. Men heeft 
dan dus meerdere liegende verdachten, wat het 
allemaal nog moeilijker maakt om tot een juiste op-
lossing van de zaak te komen. 
 
In het spelregelboek zijn vele sets met kaarten 
voor verschillende zaken voorgedrukt. Voor wie 
dat nog niet genoeg is, is er ook een app beschik-
baar waarmee nog veel meer zaken kunnen wor-
den gespeeld. In totaal zijn er meer dan 3200 za-
ken mogelijk, met miljoenen mogelijke oplossin-
gen. 
 

 
Het mag duidelijk zijn dat Scandaloh! een spel is, waarbij men 
goed dient te deduceren en verbanden te leggen. Voor wie 
hiervan houdt, is dit spel een topper in zijn genre.  (PS/MB) 

Dit spel is geschonken door Megacorpin Games 
https://www.megacorpingames.com/ 



 

 

Triggs is de zoveelste telg in een rijk assortiment 
van NSV in korte snelle (kaart)spelletjes. Dat legt 
de lat direct hoog en vraag ik me af of dit spel 
zich kan meten met 'pak hem beet', The Game of 
Qwixx.  
 
In dit spel krijgen we 108 speelkaarten in de 
waardes 1 tot en met 12, waarbij alle waardes ne-
gen keer voorkomen. De kaarten worden ge-
schud en verdeeld over drie stapels, twee sta-
pels waarvan de bovenste kaart opengedraaid is 
en één gesloten stapel.  
 
Zorg dat de gesloten stapel van grotere omvang 
is dan de stapels met de opengedraaide kaarten. 
Deel iedere speler vervolgens vijf handkaarten 
en het spel kan beginnen.  
 
Het doel van het spel is om ervoor te zorgen dat 
je als eerste alle getallen op je blaadje afge-
streept hebt. (Hiervoor telt één kolom op het 
blaadje). 
 
 
 

 
Als je aan de beurt bent heb je de keuze uit één van de volgende drie acties: 
 Kaarten trekken. Indien je deze actie kiest, neem je twee kaarten. Het maakt niet uit of 

je deze van de gesloten stapel 
neemt of van de open stapel, 
een combinatie van die twee is 
ook toegestaan. Let er hierbij 
wel op dat er een handlimiet van 
10 kaarten is. Heb je al negen 
kaarten op hand, dan mag je 
niet twee, maar slechts één 
kaart nemen.  

 Kaarten afleggen. De tweede 
actie is het afleggen van een 
willekeurig aantal kaarten, zo-
lang deze maar van dezelfde 
waarde zijn. Je zult later in het 
spel merken dat deze actie nut-
tig kan zijn, als je al veel getal-
len af hebt weten te strepen.  

 Getallen afstrepen. Als laatste 
optie, kun je ervoor kiezen om 
getallen van je blaadje af te strepen. En dat is toch het uiteindelijke doel van dit spel. Om 
dit te mogen doen, dien je kaarten van één waarde te spelen. Hierbij mag het één enkele 
kaart zijn of de waarde opgeteld van twee kaarten, zolang de waardes maar overeen ko-
men. Je mag niet van meer dan twee kaarten de waardes optellen. Je mag dus bij-
voorbeeld een 11 spelen of een 9 en een 2. Wanneer je dit doet, streep je twee maal 
de 11 weg op je blaadje. 

Triggs 



 

 

Wanneer je een rij compleet afgestreept hebt, mag je als bonus nog een willekeurig veld af-
strepen. Dit kan een kettingreactie gaan veroorzaken, zodat je sneller bij het einde komt.  
Wanneer je na een actie geen handkaarten meer hebt, vul je je hand direct aan met vijf nieu-
we handkaarten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als één van de trekstapels leeg is, worden de drie stapels aangevuld met de aflegstapel. Je 
verdeelt de aflegstapel dan gewoon over de drie stapels. Zorg ervoor dat de gesloten stapel 
groter is dan de open stapels.  
 
Indien een speler al zijn vakjes af heeft weten te strepen, wordt hij de winnaar van een potje 
Triggs! 
 
Doorgaans ben ik gecharmeerd van 
de snelle simpele spelletjes van NSV. 
Echter Triggs heeft mij daarentegen 
niet kunnen bekoren. Het is te simpel 
en heeft een te repeterend karakter. 
Misschien dat het wel geslaagd is 
voor de gelegenheidsspeler. Die zou-
den het zeker eens een kans moeten 
geven. Het spel kent een korte speel-
duur en is in een paar minuten uit te 
leggen. Het lijkt op het eerste oog een 
wat mager speelblokje dat meegele-
verd is, echter op iedere blaadje is er 
plek voor 4 potjes, dus dat valt toch 
nog reuze mee.  (MB/PS) 

Dit spel is geschonken door NSV 
https://www.nsv.de/ 



 

 

Ergens in een klein dorpje in de Himalaya, heeft 
de dorpsoudste u de opdracht gegeven om een 
grote stenen toren te bouwen. Die toren zal 
dienst doen om de handelaars en hun yaks door-
heen het mistige gebergte te leiden. Elke ronde 
zal een handelaar met zijn yak en kar uw dorp 
bezoeken, een uitstekende mogelijkheid om je 
voedselreserves aan te leggen of om stenen 
voor je toren te kopen. In het slechtste geval zal 
je de markt moeten bezoeken als je niet kan vin-
den wat je nodig hebt. 
 
Tijdens elke spelbeurt kiezen de spelers 1 van 
hun 3 handkaarten en leggen deze gedekt voor 
zich neer.  
 
 
 
 
 

De startspeler - de persoon die het meeste haar heeft - krijgt de kleine yak voor zich om dit 
aan te duiden, en zal als eerste zijn kaart omdraaien. Dan voert die speler de gekozen actie 
uit : 
 Bouwen : je mag tussen de 1 tot 5 voedsel ruilen voor 1 tot 3 stenen uit de kar. Het voed-

sel dat je in ruil geeft, leg je in de kar. Let hierbij op dat er maximaal 9 voedsel in een kar 
past. Het overschot aan voedsel leg je in het midden op het spelbord, op de markt. En 
als die kar geen bepaald 
voedsel aanvaardt, kan je 
met dat voedsel niet ruilen. 
Wil je ruilen tegen 1 of meer-
dere blauwe kristal stenen, 
zal je een extra voedsel moe-
ten betalen. Die kristal ste-
nen zijn jokers. Je mag de 
ontvangen stenen nu op je 
eigen spelbord plaatsen om 
je muur te bouwen. Eenmaal 
de stenen liggen, mag je ze 
niet meer verplaatsen, en 
alle volgende stenen die je 
plaatst moeten mekaar ra-
ken. 

 Bevoorrading : koos je de 
kaart met deze actie, mag je 
al het voedsel van 1 bepaal-
de soort uit de kar nemen. 
Kijk wel uit dat je de limiet van 8 voedsel niet overschrijdt op je spelbord. Daarna mag je 
1 steen uit de zak trekken en in je kar plaatsen, waar er maximaal 4 stenen kunnen lig-
gen. 

 De markt bezoeken : je mag uit het midden van het spelbord 2 voedsel naar keuze ne-
men en in je tent plaatsen. Daarna trek je 3 stenen uit de zak, kies 1 steen en 
plaatst deze in een kar naar keuze. De andere 2 stenen gaan terug de zak in. 

Yak 



 

 

Er zijn in totaal 8 verschillende 
kleuren van stenen, waarvan er 
telkens 8 stuks aanwezig zijn. Be-
halve de 8 kristal stenen zitten er 
ook nog 5 mist stenen in de zak. 
Telkens een speler stenen uit de 
zak moet trekken, en er verschijnt 
een witte mist steen, draaien de 
yaks van richting. De witte stenen 
komen opzij te liggen, tot dat een 
vervangende steen getrokken is 
die geen mist steen was. De mist 
stenen komen nu op een apart 
spoor te liggen. Na 3 mist stenen 
komen ze terug in de zak. Het mist 
spoor is nu leeg en zal een volgen-
de keer gevuld zijn als er 4 mist 
stenen getrokken werden. 
 
Op het einde van de ronde, als alle spelers aan de beurt zijn geweest, neemt elke speler de 
gespeelde kaart terug op hand. Daarna bewegen de yaks met hun kar verder in de richting 
dat hun horens wijzen. Zo krijg elke speler een nieuwe yak met kar op bezoek in zijn dorp. 
Het spel gaat zo verder tot dat er een speler is die zijn 4e niveau van zijn toren gebouwd 
heeft, of met andere woorden de 14e steen gebouwd heeft. Die speler mag de stupa nemen, 
die op het eind van het spel 3 punten waard is. Er wordt nog 1 rondje gespeeld, daarna is het 
spel ten einde. 

 
Bij de puntentelling kies je voor elke kris-
tal steen een kleur dat deze gaat aanne-
men. Je krijgt een bepaald aantal punten 
voor elke groep van 2 of meer stenen die 
aan mekaar grenzen. Hoe meer stenen in 
de groep, hoe meer punten. 
 
Verder krijg je punten voor het aantal 
groepen van stenen. Ook hier, hoe meer 
aantal groepen, des te meer punten. De 
speler met de stupa krijgt 3 punten, de 
speler met het meeste voedsel aan het 
einde krijgt 2 punten. Een eenvoudige op-
telsom geeft de winnaar aan. Spelers die 
het wat moeilijker willen, kunnen kiezen 
voor de 'master builder' variant, waar men 
werkt met objectieven om nog meer pun-

ten te winnen. (KV/EP) 

Dit spel is geschonken door  
Pretzel Games & Plan B Games 
http://www.pretzelgames.com/ 
http://www.planbgames.com/ 



 

 

Dit coöperatieve partyspel voor teams, is uitermate geschikt 
om te bezien of er wel een juiste dosis teambuilding en spirit 
in jullie groep aanwezig is.  
 
Het spel is simpel om uit te leggen. De uitleg past namelijk op 
vier a5-jes. Het kan dus nooit moeilijk zijn om het te leren, 
maar om een perfecte score te behalen kan een lastigere op-
gave worden.  
 
Om te beginnen worden de kaarten geschud en worden er 8 
opengedraaid op tafel gelegd. De overige kaarten gaan terug 
in de doos, deze zijn voor dit spel niet nodig. Geef vervolgens 
iedere speler een pijl in een kleur naar keuze en een stift in 
zijn of haar spelerskleur. Iedere speler schrijft zijn of haar 
naam op de pijl en plaatst deze met de punt naar boven voor 
zich neer. Aan de andere kant ga je straks je antwoord op-
schrijven. Wijs willekeurig een startspeler aan welke de ster 
voor zich neerlegt. Dat is de heel opzet. Nu ben je klaar om 
een spelletje te gaan spelen.  

 
Iedere beurt wordt er een vraag opengedraaid in het midden van de tafel. Daarbij moet je 
denken aan vragen als: hoe lang duurde jouw langste reis die je gemaakt hebt? Of op een 
schaal van 1 tot 100, hoeveel plezier beleef jij aan het 
werken in teamverband? '. Iedereen schrijft vervol-
gens zijn antwoord op de achterzijde van zijn of haar 
pijl en legt hem gesloten voor zich neer.  
 
Nu wordt het tijd om een inschatting te maken van de 
antwoorden van je medespelers. De pijlen moeten 
namelijk in de juiste volgorde op tafel komen te lig-
gen. Dus de meest reislustigste onder jullie, zal wel 
de langste reis gemaakt hebben, die leggen we bo-
venaan. De huismus onder ons, die mag dan op de 
laatste plaats komen te liggen. Iedereen plaats zijn 
pijl in het midden van de tafel zoveel mogelijk op de 
juiste plaats. De startspeler heeft de mogelijkheid om 
zijn eigen pijl te verplaatsten, zonder de pijlen van de andere spelers aan te raken.  
 
Vervolgens onthul je ieder nummer en worden alle pijlen verwijderd die niet op de juiste 
plaats neergelegd zijn. Elke goede pijl levert 1 punt op voor het hele team. Noteer na 8 ron-
des de score van het team en jullie weten hoe goed jullie op elkaar ingespeeld zijn en hoe 
goed jullie elkaar kennen.  
 
Vestigen jullie als team een record? Zet dit dan op de bijgeleverde kaart 'Record of Legends' 
en jullie teamnaam zal voor altijd verbonden worden 
aan Fun Facts. Bovendien hebben jullie dan helemaal 
geen geheimen meer voor elkaar. Met de juiste groep 
spelers kan dit een zeer vermakelijk en snel spelletje 
zijn om even tussendoor te spelen.  (MB/PS) 

Fun Facts 

Dit spel is geschonken door Repos Production 
https://www.rprod.com/en 



 

 

De zomer is weer in aantocht. En wat is 
er dan fijner om een stukje in een park 
te gaan wandelen, genietend van een 
hoorntje met daarop exotische soorten 
ijs?  
 
Wordt maar niet al te blij na het lezen 
van deze zin, want in Combo Cone Pa-
radise is het jouw taak om anderen een 
fijne dag te bezorgen. Met andere 
woorden: "Terwijl iedereen in het zon-
netje loopt te genieten, ben jij ijsjes aan 
het scheppen." 
 
In Combo Cone Paradise zijn vier soor-
ten kaarten. Orderkaarten, ijskaarten, 
ijshoorntjes & jokers. Op de orderkaar-
ten zien we terug hoe groot het ijsje is 
dat de mensen willen en welke soorten 
ijs ze op het ijshoorntje willen hebben.  
 
Dit klinkt allemaal gemakkelijker dan 
dat het in werkelijkheid is, want niet al-
le soorten ijs zijn op elk moment voor-
radig.  
 
 
 
 
 
 
 

 
De speler die aan de beurt is, moet tijdens zijn beurt 1 actie uitvoeren. Daarvoor heeft hij de 
keuze uit 3 verschillende acties. Deze mogelijke acties zijn: 
 
 Ijs scheppen. De speler mag 1 tot 3 ijskaarten scheppen uit de rij met vier beschikbare 

ijskaarten. Hij dient ervoor te zorgen dat de kaarten allemaal dezelfde soort ijs zijn, of 
dat alle kaarten van hetzelfde ijsmerk zijn. De geschepte ijskaarten worden op hand ge-
nomen. 

 Een order reserveren. Een speler kan uit de rij met 4 open orders, 1 orderkaart kiezen. 
Deze orderkaart legt de speler dan open voor zich neer. Ook mag de speler na het ne-
men van 1 orderkaart, 1 jokerkaart op hand nemen.  

 Ijs op een ijshoorntje doen. Al dat geschepte ijs, dient natuurlijk ook op een hoorntje te 
komen. Tijdens zijn beurt, mag de speler 1 bolletje ijs op een ijshoorntje doen. Als het de 
speler lukt om een combo te maken, dan mag de speler als beloning nog een bolletje ijs 
op een ijshoorntje plaatsen.  

Combo Cone Paradise 



 

 

Nu rijst natuurlijk meteen de 
vraag: "Wat is een combo?" Een 
ijskaart bestaat uit drie elemen-
ten.- De ijssoort. - Het merk ijs 
(dit is aangegeven op de achter-
grond door de naam en een 
kleur)- Het ijsmerk waarmee op-
timaal gecombineerd kan wor-
den. (aangegeven door een logo)
Als een speler het juiste merk 
(oftewel de correcte kleur) ijs op 
het aangegeven logo plaatst, dan 
mag de speler als beloning een 
extra ijskaart spelen. Maakt de 
speler dan weer een juiste com-
binatie, dan mag hij wederom 
een extra ijskaart als beloning 
spelen. 
 
Als de speler de actie naar zijn keuze heeft uitgevoerd, dan is het tijd voor de tweede stap 
van de speler zijn beurt. Namelijk het voltooien van openstaande orders. Hij kijkt naar de or-
derkaarten in de markt en als hij een ijshoorntje met de juiste hoeveelheid en de juiste soor-
ten ijs heeft weten te maken, dan voltooid de speler een order. De speler neemt de order-
kaart voor zich. Sommige kaarten hebben als beloning verschillende opties. Een soort belo-

ning die altijd op de kaart staat is geld. 
Logisch ook, want er dient natuurlijk 
wel geld in het laatje te komen. Andere 
opties kunnen zijn extra ijskaarten ne-
men of een extra ijshoorntje nemen. 
Als er meerdere beloningen op een or-
derkaart staan weergegeven, dan mag 
de speler er maar één van kiezen. 
Wordt er voor geld gekozen, dan legt 
de speler de orderkaart gesloten voor 
zich neer. Kiest hij de andere beloning, 
dan wordt de orderkaart afgelegd. De 
ijskaarten die zijn gebruikt om een or-
der te complementeren worden vervol-
gens ook afgelegd.  
 
Het spel is ten einde op het moment 
dat de rij orderkaarten of de rij ijskaar-
ten niet meer kan worden aangevuld. 

Elke speler krijgt dan nog één beurt. Vervolgens tellen alle spelers hoeveel geld zij in hun 
kassa hebben zitten. De speler met het meeste geld wint het spel. 
 

Combo Cone Paradise siert zich door zijn eenvoud. Thematisch 
is het allemaal dik in orde. Men heeft echt het idee dat men ijs-
jes aan het maken is. (PS/MB) 

Dit spel is geschonken door Mercat Games  
https://www.mercatgames.com/ 



 

 

Ondanks dat je zeker wist, dat de wekker op tijd af zou lopen, 
ben je er toch weer eens doorheen geslapen. Snel opstaan, 
douchen en de deur uit. Je bent al weer te laat op je werk en 
nu heb je ook nog eens geen tijd gehad om een fatsoenlijk 
ontbijt te nemen. Terwijl dat toch de belangrijkste maaltijd 
van de dag schijnt te zijn. Wat nu? Je haast je naar de 
dichtstbijzijnde supermarkt om toch nog iets van een ontbijt 
te kunnen scoren. Maar er zijn een paar mensen meer die te 
laat wakker geworden zijn, en er staat een hele rij voor de 
ingang van de supermarkt te wachten. De klok tikt en je baas 
had je al lang op het werk verwacht. Dit wordt dus een race 
tegen de klok. Snelheid is dus van levensbelang. Pak wat je 
te pakken kunt krijgen voordat iemand anders er mee aan de 
haal gaat. En zorg er daarna voor dat je als eerste in de rij 
staat om uit te checken om de belangrijke bonus in de wacht 
te kunnen slepen. Lukt het je om je honger te stillen en ook 
nog op een redelijk tijdstip op je werk te verschijnen? 
 
In dit spel draait het zoals gezegd allemaal om snelheid. Om 
te beginnen krijgt iedere speler een set dobbelstenen in zijn 
of haar speelkleur. Er worden twee product-kaarten per spe-

ler opengedraaid en evenveel Deal kaarten als er spelers zijn. Maak plaats voor de check-out 
balie en je bent klaar om te starten.  
 
Het spel verloopt over 5 rondes, waarbij de vijfde ronde de bonusronde betreft.  
Alle spelers gooien gelijktijdig hun vijf dobbelstenen. Zij proberen hiermee eten en drinken te 
kopen dat op tafel klaarligt. Je kunt zo vaak als je wilt blijven gooien om het lekkerste voedsel 
te kunnen scoren. Maar pas op dat je niet te laat 
naar de kassa gaat. Want als iedereen al in de rij 
van de kassa staat, wordt je gedwongen om ook 
te stoppen met dobbelen en aan te sluiten in de 
wachtrij.  
 
Om een product te kunnen ophalen, dien je het 
juiste aantal afgebeelde dobbelogen te gooien. 
Dit moet je wel in één dobbelworp doen, dus 
snelheid is geboden voordat iemand anders er 
mee aan de haal gaat. Maar wees niet te gretig 
met het eten, want je moet er ook voor zorgen op 
tijd naar de kassa te gaan. Alleen op die manier 
heb je de kans om een bonus te krijgen voor de 
bonusronde. Lukt het je niet om een Dealkaart te completeren, mag je altijd nog een muntje 
pakken. Dit muntje levert je aan het einde van het spel toch 
nog één punt op. Als iedereen de kassa gepasseerd is, wordt 
de tafel klaargemaakt voor de volgende ronde. Na vier rondes 
en een bonusronde is het spel gedaan. De speler met de 
meeste punten wint. En deze kan snel aan het werk gaan, 
want er zal toch geld verdiend moeten worden! (MB/PS) 

Check Out! 

Dit spel is geschonken door Mercat Games  
https://www.mercatgames.com/ 



 

 



 

 

Het belangrijkste doel van dit spel is 
om de boze baas te ontlopen. Maar je 
bent hierin niet alleen en ook je colle-
ga's gaan met diezelfde opgave het 
spel in.  
 
Er zullen dus altijd collega's zijn die de 
spreekwoordelijke 'pain in the ass' zijn. 
Aan jou de schone taak om daarvan 
weg te blijven en de meeste kantoorka-
rakters te verzamelen. Alleen door 
meer karakters te verzamelen dan je 
collega's kun je de bad boss kwijtspe-
len.  
 
 
 
 

In een deck zitten drie verschillende soorten kaarten: 

 Karakterkaarten, die spelers zoveel mogelijk proberen te koppelen en er zoveel moge-
lijk van proberen te verzamelen.  

 Arse kaarten, die spelers gebruiken om anderen te saboteren of om zelf vooruit te ko-
men. 

 De Bad-Boss kaart. Deze kaart wil iedereen vermijden. 
 
Het doel van het kaartspelletje is om zo-
veel mogelijk paren te verzamelen ter-
wijl je probeert de Bad-Boss kaart te 
vermijden door Arse kaarten in je voor-
deel te gebruiken. Er zijn diverse Arse 
kaarten zoals Arse-Kisser, Lazy-Arse 
en Smelly-Arse. (Hier is weinig extra uit-
leg bij nodig). Mensen die deze humor 
kunnen waarderen genieten van de in 
deze eigenzinnige stijl getekende kaar-
ten.  
 
Als iedereen getracht heeft de meeste 
paren te bemachtigen eindigt het spel. 
De paren worden geteld. De speler met 
de meeste paren wint het spel. Terwijl 
degene met de Bad-Boss kaart in zijn 
bezit, de Sjaak is. Deze verliest het spel en zit voor eeuwig met 
de boze baas opgescheept.  
 
Deze kickstarter exclusive edition moet je wel met een korrel-
tje zout nemen. Je moet in de juiste stemming zijn en houden 
van de humor waarmee dit kleinood doordrenkt is. (MB/PS) 

Dit spel is geschonken door Ameba 
https://www.ameba.com.sg/ 

Bad Boss 2 



 

 

Er zijn vele versies van Say 
What, en ze hebben allemaal 
hetzelfde doel, namelijk al spe-
lenderwijs een andere taal le-
ren. Bij dit spel ga je Chinese 
tekens leren. Je moet bij dit 
spel de juiste Chinese tekens 
bij de juiste woorden leggen 
(als je de uitspraak zou willen 
weten, kan je naar hun website 
gaan en daar de code onder 
de woorden ingeven om de 
juiste uitspraak te horen).  
 
Als beginners kan je best star-
ten met de gele kaarten, als je 
deze helemaal onder de knie 
hebt, kan je overgaan naar de 
rode kaarten die wat moeilijker 
zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

Leg de 50 gele kaarten met Chinese tekens open op tafel (de driehoek geeft de onderkant 
van de kaart weer) en schud de gele woordenkaarten. 
Verdeel de woordenkaarten gelijk onder de spelers (de 
overschot leg je aan de kant). Om de beurt gaan de spe-
lers nu een Chinees teken pakken om te koppelen aan 
een woordenkaart in hun hand.  
 
Op het einde als alle spelers al hun kaarten gekoppeld 
hebben ga je via het blad nagaan of de spelers hun kaar-
ten goed hebben gekoppeld. Voor elk juist koppel krijg 
je 1 punt. Er kunnen ook extra punten verdiend worden 
als je een zin kan maken met je kaarten. De persoon met 
het meeste punten wint het spel. Je kan hierna ook gaan 
luisteren naar de juiste uitspraak. (AS/PJ) 

Say What? 

Dit spel is geschonken door Say What 
http://www.saywhatwithfriends.com/ 



 

 



 

 

Say what is gekend om spelenderwijs een nieu-
we taal te leren. In dit spel ga je Koreaans leren. 
Je kan heel gekke combinaties krijgen, maar dat 
maakt het alleen maar leuker.  
 
Je deelt je op in teams, waarvan 1 persoon in het 
Koreaans zegt wat er op de kaartjes staat, dan 
gaat uitbeelden wat erop staat en de andere 
moet(en) gaan raden wat deze uitbeeldt.  
 
Je kan voor de juiste uitspraak altijd naar de 
website gaan zo ben je zeker dat je het juist 
leert. 
 
 
 
 
 

Je legt de blauwe en de rode kaarten in apar-
te stapels gedekt op tafel. Links leg je de 
blauwe kaarten, want dat is altijd het eerste 
woord dat je leest.  
 
Als je team aan de beurt is, wordt er een 
teamlid de Koreaanse meester. Deze neemt 
dan een blauwe en een rode kaart, leest dan 
de Koreaanse woorden terwijl hij/zij dit uit-
beeldt.  
 
Elk team heeft 2 minuten om zoveel mogelijk 
combinaties te raden. Het team met de meest 
juist geraden kaarten wint. (PJ/AS) 

Say What? Korean 

Dit spel is geschonken door Say What 
http://www.saywhatwithfriends.com/ 



 

 

De vele mensen die wel eens snoozen of 
een powernap doen kunnen zich zeker 
vinden in dit spel. Luiaards slapen ook 
graag. Voor dit spel komt een groep lui-
aards samen diep in de jungle en onder 
het licht van de volle maan om de grote 
dromen te vieren. Tijdens deze viering 
zullen ze strijden in een intens dutje, 
daarin zullen deze dromers drie soorten 
energie vinden. Alleen degene die erin 
slagen om deze te beheersen doorheen 
de verschillende stadia van de droomcy-
clus, kunnen de volgende slaapmeester 
worden. 
 
In het spel ben je zelf een luiaard en pro-
beer je zoveel mogelijk blauwe energie te 
verzamelen. Als het spannend wordt, kan 
je best ook roze en gele energie sparen. 
De blauwe rondjes zijn de overwinnings-
punten, zorg dat je deze verborgen houdt 
voor je tegenspelers. De roze sterretjes 
kunnen de waarde van de dobbelsteen 

aanpassen. Je kan roze sterretjes afgeven om de waarde van je worp te verhogen of verlagen 
met het aantal afgegeven sterretjes. De gele driehoekjes kan je gebruiken om de kost van de 
droomkaarten te betalen. Als je begint, zorg dat je het juiste aantal 5 more minutes kaarten in 
je deck steekt. Leg alles klaar, de waarden van de blauwe energierondjes mogen niet zicht-
baar zijn. Iedereen neemt een ronde luiaardkaart met fase 1 voor zich. 
   
Degene die het langst wakker is mag beginnen. Een 
beurt bestaat uit 4 fases, ontvang een bonus, speel 
een droomkaart (optioneel), kom uit slaapstand en 
controleer einde spel. Eens je fase 1 voorbij bent, 
zal je door fase 2, 3, 4 en 5 gaan, zonder dat je terug 
naar fase 1 gaat, tenzij een kaart dit anders weer-
geeft. In de verschillende fases kan je kiezen uit 2 
mogelijkheden voor bonussen (behalve bij fase 3). 
Dit is weergegeven op je luiaardkaart. Maak je keu-
ze en neem alles wat je nodig hebt, als de droom-
kaarten op zijn, schud je de gebruikte kaarten en 
dan maak je een nieuwe trekstapel. 
 
Als de energietokens die je wil nemen op zijn, mag 
je deze nemen bij een speler naar keuze. Als je een 
droomkaart speelt kan je proberen je droom te con-
troleren, de dromen van de andere spelers te veran-
deren, nieuwe kaarten nemen en zelfs energie-
tokens. Je kan zoveel droomkaarten spelen als je 
wil, zolang je ze kan betalen met de gele energie-
driehoekjes.  

5 Minutes More 



 

 

Op het einde van de fase mag je niet meer dan 3 kaarten in je hand hebben, je legt kaarten af 
tot je er 3 in je hand hebt. Kijk zeker na waarvoor elke droomkaart staat op de achterkant van 
het uitlegboekje. Kom in een andere fase door de luiaardkaart te bewegen. Hoe je moet be-
wegen hangt af van de fase waarin je je bevindt. 
 
Als je in fase 1 zit, rol je de dobbelsteen, als deze 4 of lager is, dan leg je de luiaardkaart zo 
dat je in fase 2 zit. Als je 5 of meer gooit, dan leg je de luiaardkaart zo voor je dat je in fase 4 
zit. Zit je in fase 2, dan rol je de dob-
belsteen, gooi je 1 dan ga je naar 
fase 3, gooi je 2 of meer, dan mag je 
naar fase 4 gaan. Als je in fase 3 of 
4 zit, dan mag je gewoon naar een 
fase hoger gaan. Zit je in fase 5, dan 
ga je terug naar fase 2. Denk eraan: 
je kan de waarde van je dobbel-
steen aanpassen door roze sterre-
tjes af te geven. Als je 3 of meer 
blauwe energierondjes hebt moet je 
checken of het spel gedaan is. Dit 
doe je door de dobbelsteen te rol-
len, als je een 6 gooit, dan stopt het 
spel, anders gaat het spel gewoon 
verder. Je kan hier ook altijd je roze 
sterretjes voor inzetten. Als je met 2 
of 3 spelers speelt, dan gooi je de 
dobbelsteen voor de check van het 
einde van het spel pas als je 4 of 
meer blauwe energierondjes hebt. 
 
Als het spel gedaan is tel je de pun-
ten op de achterkant van de blauwe 
energierondjes, degene met de 
meeste punten is de slaapmeester. 
Als er een gelijke stand is, dan wint 
degene die de meeste roze sterre-
tjes heeft, als dit nog steeds gelijk 
is, tel je ook de gele driehoekjes. 
Als dit nog steeds gelijk is, speel je 
nog 5 minuten. 
 
Je hebt ook verschillende varianten. Om te beginnen kan je de speciale kaarten eruit laten, 
deze maken het moeilijker. Als je een moeilijkere variant wil spelen, dan deel je om te begin-
nen al 2 droomkaarten uit, als deze een speciale is, wissel je die tot je 2 gewone kaarten 
hebt. Als je een blauw energierondje met een 2 op een donkerblauwe achtergrond hebt, dan 
heeft je luiaard een nachtmerrie en wordt al roepend wakker. Je moet dit tonen aan de ande-
re spelers, je beurt is direct gedaan. Je begint de volgende ronde terug bij fase 1. De andere 
spelers starten ook terug bij fase 1, tenzij ze een 4 of meer gooien. (AS/PJ) 

Dit spel is geschonken door Tembo 
https://www.tembogames.com/es/ 



 

 

In dit spel, al dan niet gecombineerd met de uitbrei-
dingen (die reeds in het bezit van de club zijn), gaan 
2 spelers een kasteel bouwen met de blokken die je 
in de doos kan vinden. In de doos met de uitbreidin-
gen vinden we nog extra blokken om nog grote ge-
bouwen op te richten. Dat kasteel of fort zal daarna 
bemand worden door een aantal troepen, die je zelf 
volgens de plaatsingsregels in of rondom je kasteel 
mag zetten. De 2 kastelen worden op 1.5 meter van 
mekaar gezet, en bij voorkeur doe je dit best op de 
vloer. 
 
Aan de hand van een katapult en bijhorende rotsblok-
ken zullen de spelers beurtelings hun vijand aanval-
len, met de hoop dat ze het kasteel van hun tegen-
stander flink kunnen beschadigen, of troepen kunnen 
uitschakelen. Zodra er een speler is die geen troepen 

meer heeft recht staan, wint de andere speler.  
 
Voorwaarde is wel dat die andere speler nog tenminste 1 mannetje heeft rechtstaan. 
 

Het spel zal in een onbekend aantal rondes verlopen, waar elke speler beurtelings aan de 
beurt komt. Elke speler zal 6 tactiek kaarten bezitten. Die worden geschud, gedekt voor je 
neer gelegd, en de bovenste 3 kaarten komen op hand. In de eerste fase van je beurt kies je 
een kaart die je wil toepassen. Dit is optioneel, dus je kan ervoor kiezen om kaarten te sparen 
voor een latere fase. Daarna ga je de katapult mikken.  

Catapult Feud 



 

 

Deze mag niet verder dan enkele centimeters voorbij je kasteel staan, en je kiest zelf of deze 
links of rechts van je bouwwerk komt te staan. De volgende fase is het leukste in dit spel : 
schieten. Je spant de elastiek op en schiet de rubberen kogel naar de tegenstander. Alle blok-
ken die van de tegenstander zijn bord vallen, of blokken die schuin staan, worden terug in de 
doos gelegd. Alle mannetjes die geraakt zijn, verdwijnen ook in de doos. Daarna is het de beurt 
aan je tegenspeler. 

 
Voor elke mannetje dat je verloren bent in de vorige beurt, mag je een extra tactiek kaart op 
hand nemen. Die kaarten zullen zeker hun nut bewijzen. Zo kan je bijvoorbeeld 2 maal achter 
mekaar schieten, zonder je katapult opnieuw te richten dan wel, of kan je zelfs de katapult van 
je tegenstander even overnemen. 

  
 
Bij Catapult Feud kunnen we het kind 
in onszelf nog eens naar boven laten 
komen, en lekker gebouwen met coo-
le wapens vernietigen.  
 
Met het stevig materiaal en reserve 
elastieken voor de wapens zien we 
dat helemaal goed komen, al blijft het 
opletten dat je het spelmateriaal niet 
verloren schiet. (KV/EP)  

Dit spel is geschonken door Vesuvius Media  
http://www.vesuviusmedia.com/ 



 

 

Zoch Verlag weet ons met grote regelmaat te ver-
rassen met een leuk familiespel. Groot was dan ook 
de verrassing toen All in All op onze tafel belandde. 
Een leeftijdsindicatie van 10 jaar en ouder doet ons 
vermoedden dat we hier te maken hebben met niet 
zo maar een simpel kaartspelletje dat je even tussen 
de soep en de aardappels door speelt.  
 
Na de regels te hebben doorgenomen, blijkt het toch 
wel allemaal mee te vallen qua complexiteit. De aan-
geven leeftijdsindicatie lijkt ons aan de zeer hoge 
kant.  
 
De spelers trekken er in All in All op uit met hun 
ruimteschip om zo het heelal te ontdekken en spul-
len te verzamelen die ze onderweg tegenkomen. Het 
doel is om als eerste drie setjes van drie gelijke 
items te hebben verzameld.  
 
 
 
 

 
De speler die aan de beurt is, heeft de keuze uit twee opties: 
 

• Trek een kaart naar keuze bij een andere speler uit diens hand en bekijk deze. Als het 

een sabortaal is, dan eindigt de ronde meteen. De speler uit wiens hand het sabortaal is 
getrokken, mag nog een kaart 
naar keuze onder een willekeu-
rig portaal op hand nemen, en 
neemt vervolgens het sabor-
taal weer terug op hand. Is de 
getrokken kaart een buiten-
aards wezen, dan wordt deze 
geplaatst onder het portaal dat 
de speler die aan de beurt is, 
aan het verkennen is. De bij-
zondere eigenschap van het 
buitenaardse wezen wordt niet 
gebruikt. Indien er een item op 
de kaart staat, dan wordt deze 
kaart onder het portaal ge-
plaatst, dat de speler die aan 
de beurt is aan het verkennen 
is.  

• Een buitenaards wezen uit zijn hand spelen onder het portaal dat hij aan het verkennen 
is, en de bijzondere eigenschap die het heeft gebruiken. 

 

All in All 



 

 

De huidige ronde gaat verder als er 
geen sabortaal is getrokken. Elke speler 
mag kiezen of hij verder wil spelen of 
niet. Als de speler ervoor kiest om niet 
verder te spelen, dan landt het ruimte-
schip van de speler boven het portaal 
dat op dit moment verkend wordt. Als 
een speler zijn ruimteschip heeft laten 
landen, dan mag hij zelf niet meer gaan 
verkennen. Er mogen echter nog wel 
kaarten uit diens hand worden getrok-
ken. De volgende speler is aan de beurt 
om het volgende portaal te gaan verken-
nen.  
 
Als alle spelers hun ruimteschip hebben 
laten landen of als er een sabortaal is 
getrokken, dan wordt gestart met de 

volgende fase. De speler die het verste weg in het universum is geland (de meest rechtse por-
taalkaart in de rij), begint. Het portaal waarboven de speler is geland, geeft middels een num-
mer op de kaart, hoeveel acties de speler mag doen. Ook nu heeft de speler weer twee moge-
lijkheden om uit te kiezen. 

• Neem een item of een buitenaards wezen van onder een portaal naar keuze en neem deze 

op hand. 

• Neem een item uit hand en plaats deze voor je op tafel. (de speler dient er rekening mee 

te houden dat een verzameling nooit uit meer dan drie kaarten mag bestaan). 
 
Het spel is afgelopen als een spe-
ler drie setjes van drie gelijke 
items heeft weten te verzamelen. 
 
All in All kan ons niet echt bekoren. 
Volgens boardgamegeek, is 'push-
your-luck' een mechanisme in het 
spel. Echter er is zoveel geluk in 
het spel dat je daar geen invloed 
meer op hebt.  
 
Voor iemand die regelmatig een 
spel op tafel legt, is dat behoorlijk 
frustrerend. En voor wie dat alle-
maal nog niet genoeg is, zijn er 
nog de buitenaardse wezens. Deze 
brengen namelijk een pest-
element in het spel.  
 
Doordat rondes door het trekken van een sabortaal kaart plot-
seling ten einde zijn, duurt een spel al snel langer dan een half 
uur. En dat is voor een spel zoals dit simpelweg te lang.  (PS/MB) 

Dit spel is geschonken door  
Zoch Verlag 

https://www.zoch-verlag.com/ 



 

 

Toegegeven, van de Spaanse bur-
geroorlog weet ik zo goed als niets, 
alleen dat generaal Franco uiteinde-
lijk aan het langste eind trok ten na-
dele van de republikeinen, onder an-
dere door de steun van Nazi-
Duitsland. Dit conflict is voor ons 
een beetje verloren gegaan in de 
voorrondes van de Tweede Wereld-
oorlog. Gelukkig is daar nu Gen-X 
Games, niet toevallig een Spaanse 
speluitgever. Met Requiem stellen zij 
hier een tweepersoons-oorlogsspel 
voor dat net de focus legt op deze 
bloedige burgerstrijd. Herlees dus 
snel 'For Whom the bells toll' en leid 
je fractie naar de overwinning. 
 
Voor ik in de details vlieg, wil ik 
eerst de gemiddelde speler gerust-
stellen: het gaat hier niet om een 
hardcore wargame met tientallen 
counters en ingewikkelde schadeta-
bellen, maar om een licht strate-

gisch positiespel waar je met actiekaarten je troepen verplaatst en steden tracht te verove-
ren en vijanden uit te schakelen. 
 
Het spelbord toont het Spaanse grondgebied met verschillende steden die een belangrijke 
rol hebben gespeeld 
in de burgeroorlog. 
Republikeinse bol-
werken in het rood, 
N a t i o n a l i s t i s c h e 
steunpunten in het 
blauw. Deze zijn met 
gewone steden ver-
bonden via een we-
gennet. Elke speler 
ontvangt een setje mi-
niatuursoldaten in 3 
categorieën: solda-
ten, vrijwilligers en 
vl iegtuigen.  Hun 
startpositie is op voorhand vastgelegd. Daarnaast heeft elk nog 2 aparte kaartendecks: 1 
voor strategiekaarten en 1 voor gevechtskaarten. Je mag hier 5 kaarten van combineren, 
waarna je nog een zesde universele aanvalskaart krijgt die je altijd recupereert. Verder zijn 
er nog fiches voorzien voor de basissteden, die je zal uitwisselen naargelang de controle wis-
selt tijdens het spel. Als laatste onderdeel heeft elke speler nog een hoofdkwartier waar hij 
aanvoerders kan inzetten om aanval of verdediging te ondersteunen. 

 

Requiem 



 

 

Een speelbeurt bestaat uit 3 fases te be-
ginnen met de strategiefase. Beide spe-
lers kiezen een strategiekaart en draaien 
deze gelijktijdig om. Diegene met de 
hoogste initiatiefwaarde speelt als eer-
ste. Er is keuze uit troepen verplaatsen, 
versterkingen inzetten en een comman-
dant benoemen. Daarna krijgen we de 
gevechtsfase. De speler die het initiatief 
had mag als eerste een aanval uitvoeren. 
Hij benoemt wie waar aanvalt en of er 
luchtondersteuning is en of de aanval 
door een generaal geleid wordt. De ver-
dediger doet hetzelfde en dit levert een 
eerste krachtverhouding op. Hierna 
speelt iedereen nog een gevechtskaart 
uit. Het totaal bepaalt het resultaat van 
de strijd.  

 
Verslagen troepen verdwijnen van het bord, als het doelwit een bolwerk was dan verovert de 
winnaar de overeenkomstige fiche. Dan is het de beurt aan de andere speler om een tegenaan-
val te doen. Hierna komen we aan de laatste fase: de logistieke fase. Nu trekken alle spelers 
kaarten bij volgens het aantal steden in hun bezit. Het spel gaat zo 10 rondes verder. Wie dan 
de meeste logistieke punten heeft wint, maar de beslissing kan al eerder vallen als een partij 
dubbel zoveel units heeft als de an-
dere, of als een partij 3 punten of 
minder over houdt. 
 
Requiem is in de eerste plaats een 
tactisch positionerings-spel. Een 
goede uitgangspositie innemen en 
dan hard toeslaan dat lijkt de es-
sentie te zijn. Het oorlogsaspect is 
eerder minimaal maar daar had 
wat mij betreft toch iets meer vlees 
aan mogen zitten. Er is wel een va-
riant voorzien met marineschepen 
maar dat geeft maar beperkte 
nieuwe opties. Verwacht dus geen 
diepgaand conflict, maar mis-
schien is het wel de juiste opstap 
in het genre. Ten slotte nog een 
klein puntje van kritiek op de mini-
aturen. Het onderscheid tussen de 
milities en het geregelde leger is niet altijd even duidelijk. Vooral bij de republikeinen had ik 
daar last mee. Probeer het dus vooral zelf eens als je geïnte-
resseerd bent. (RT) 

Dit spel is geschonken door  
Gen X Games 

https://www.genxgames.es/ 



 

 



 

 



 

 



 

 


