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Wurmm je uit de appel

Leeftijd 5 jaar en ouder

Leeftijd 5 jaar en ouder

Verpakt per 12 stuks

Minimale Afname : 1

Minimale Afname : 1

Verpakt per 12 stuks

-2-
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Bronco wil ontsnappen

De wurmm heeft een speciale route gevolgd om

zoveel mogelijk van de appel te kunnen eten. Maar

nu zit de wurmm vast en kan zijn weg terug niet

vinden. Probeer te helpen door de wurmm door de

gaten naar de uitgang te leiden.

Als opgewonden jong paard wordt Bronco

losgelaten in de hoef-ijzer vormige paardenbak.

Het liefst wil Bronco ontsnappen en rennen over

de open velden. Er is echter maar één plek waar

Bronco over het hek kan springen. Help jij Bronco

te ontsnappen ?

Art.nr. 791015

Art.nr. 791026

)HRHSXI|850214]

)HRHSXI|850269]



Equal7

Leeftijd 7 jaar en ouder

Art.nr. 791027

Verpakt per 12 stuks

Leeftijd 5 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

-3-

CrossTeaser denk rond, draai vierkant

Equal7 is een mathematisch meesterwerk!

Met meerdere opdrachten en in verschillende

moeilijkheidsgraden

Draai de Equal 7 en schuif met de dobbelstenen, totdat aan

elke zijde hetzelfde getal ontstaat.

Art.nr. 791023 )HRHSXI|850023]

)HRHSXI|850276]

Minimale Afname : 2

Minimale Afname : 1

CrossTeaser is een uniek 3 dimensionaal spel voor jong en oud.

CrossTeaser bestaat uit kruizen welke je kan draaien door de puzzel.

Probeer zo aan de zijden dezelfde kleur te krijgen. Fascinerend in

eenvoud, maar niet eenvoudig op te lossen !



IcoSoKu... Sudoku voor gevorderden MANYTIMESAWARDED

Leeftijd 7 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

Mindjewel Een juweel van een Brainteaser

Leeftijd 5 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

-4-

Art.nr. 791052

Art.nr. 791045

Deze diamant verbergt een geheim. Het is

makkelijk uit elkaar te trekken, maar moeilijk

om weer in elkaar te zetten. Zoek eerst het

uiteinde van de diamant en trek het open.

Draai de steentjes totdat je de weer

compleet hebt gemaakt.

edelsteen
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Icosoku is een puzzel met duizenden oplossingen.

Plaats op willekeurige plaatsen op de bal de nummers.

Los de puzzel op door de punten op de driehoeken,

te verbinden met hetzelfde aantal punten op de knopjes. De

puzzel is altijd op te lossen.

)HRHSXI|850245]

)HRHSXI|850252]Minimale Afname : 1

Minimale Afname : 1
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Cubigami7... Vind de 7 vormen

Planets

Leeftijd 5 jaar en ouder

NOMINATED

GAME OF THE YEAR

AUSTRALIA 2005

Verpakt per 12 stuks

-5-

Art.nr. 791006

Leeftijd 5 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

Art.nr. 791011

Probeer alle drie de planeten zo te draaien dat elke

zijde van de pyramide één kleur heeft. Dit wordt

bemoeilijkt door de kraters die de planeten hebben.

Draai de tegels naar boven of beneden om

niet minder dan zeven kubus vormen te maken. De

eerste paar vormen lijken misschien eenvoudig,

maar de uitdaging ligt om je ruimtelijk inzicht aan het

werk te zetten om alle 7 verschillende vormen te maken.

)HRHSXI|850061]

)HRHSXI|850139]Minimale Afname : 1

Minimale Afname : 1
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Mirrorkal Einstein

Mirrorkal Mona Lisa

Leeftijd 7 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

Art.nr. 791019

Deze wonderlijke schuifpuzzel verrast en tart

de speler tot het uiterste. Wees voorbereid voor

het onverwachte, want nog nooit was een schijnbaar

eenvoudig schuifpuzzel zo gemeen complex.

Pas na het oplossen van de puzzel zal je zijn

innovatieve kracht doorzien.

Deze wonderlijke schuifpuzzel verrast en tart

de speler tot het uiterste. Wees voorbereid voor

het onverwachte, want nog nooit was een schijnbaar

eenvoudig schuifpuzzel zo gemeen complex.

Pas na het oplossen van de puzzel zal je zijn

innovatieve kracht doorzien.

-4--4-

Leeftijd 7 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

-6-

Art.nr. 791018 Minimale Afname : 1

Minimale Afname : 1

)HRHSXI|850191]
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A must

have for

all puzzle

addicts!

Mirrorkal Escher

Writer’s block
Gebruik de decoder sleutel om de pennen

te openen en het notitieboek te openen.

Maar de sleutel kan de pennen sluiten en openen.

De uitdaging is die combinatie te vinden die

alle pennen en het notitieboek opent.

In dit spel worden vijf van Escher's tekeningen

omgezet in deze puzzel door uitvinder

Ivan Moscovich, welke Escher ontmoette in 1964.

Deze puzzel is een samenkomst tussen deze twee

genieën.

Leeftijd 7 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

Art.nr. 791017 )HRHSXI|850184]Minimale Afname : 1

Leeftijd 7 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

Art.nr. 791013

-7-

)HRHSXI|850153]Minimale Afname : 1
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Leeftijd 7 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

Brainstring Original Retro

Ervaar de eindeloze fascinatie

De Brainstring is binnenste buiten gekeerd!

Net als bij de Brainstring zitten de touwtjes in de

war, alleen nu draait er een bal 360 graden mee.

De uitdaging om de de touwtjes op hun plek

te krijgen is dus nog groter!

Leeftijd 7 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

-8-

)HRHSXI|850016]Minimale Afname : 1

Minimale Afname : 1

Art.nr. 791016

Art.nr. 791028

)HRHSXI|850283]

Brainstring ‘R’

De Brainstring kenmerkt zich door de touwtjes welke
verplaatst kunnen worden. Probeer bijvoorbeeld
knopjes met 4 verschillende kleuren op elk vlak te
krijgen. Echter de knopjes zitten met een touwtje aan
elkaar verbonden.
Het is dus niet eenvoudig om je doel te bereiken zonder
de touwtjes in de war te maken.
Het resultaat is een puzzel met eindeloze variaties.



Brainstring Houdini
Kan jij Houdini helpen ontsnappen?

Brainstring knot..

NEW!

Probeer knopjes met 4 verschillende kleuren op elk vlak te

krijgen. Echter de knopjes zitten met een elastiekje aan

elkaar verbonden. Het is dus niet eenvoudig om je doel te

bereiken zonder de touwtjes in de war te maken. Met 24

knopjes en 8 kanten is de Advanced echt een uitdaging.

Leeftijd 7 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

-9-

Minimale Afname : 1 )HRHSXI|850221]

Leeftijd 7 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

Art.nr. 791021

Brainstring Advanced

)HRHSXI|850399]
Minimale Afname : 1Art.nr. 791029

Houdini de grootste ontsnappingsartiest aller tijden zit vast,
en heeft jouw hulp nodig om hem te bevrijden.
Harry Houdini stond bekend om zijn ontsnappingen uit
gevangenissen, handboeien, kettingen en dwangbuizen.
Maar uit de Brainstring kan hij alleen ontsnappen door de
kracht van jouw brein.
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SKEWB Extreme

NEW!

Skewb
De Skewb Ultimate is een echte uitdaging voor

puzzelaars. Met twaalf zijden en kleuren geeft de

Skewb een Ultieme uitdaging.

SKEWB Extreme draait het puzzel plezier tot het Extreme.
De Skewb is uitdagend, maar niet zo moeilijk dat hij niet op te
lossen is. De X vorm is een van de mooiste puzzel vormen,
symmetrisch van alle zijden.
Door de 10 kleuren ook een van de meest kleurrijke puzzels.

Leeftijd 7 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

Art.nr. 791034

-10-

Leeftijd 7 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

Art.nr. 791038

)HRHSXI|850344]

)HRHSXI|850382]Minimale Afname : 1

Minimale Afname : 1



Venus Pillow
De Venus Pillow is een klassieker onder de

breinbrekers. maar met zijn unieke vorm en

soepele bewegingen blijft hij voor elke generatie

een uitdaging.

-11-

Leeftijd 7 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

Art.nr. 791037

NEW!

)HRHSXI|850375]Minimale Afname : 1



Gear Cube

Gear Shift

Leeftijd 7 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

Art.nr. 791032

-12-

Leeftijd 7 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

Art.nr. 791033

De Gear Cube gebruikt een uniek nieuw concept.

Door het tandwiel systeem zijn er 12 kantelingen van

90 graden nodig om een complete omwenteling te

maken. Briljant ontworpen !

De Gear-shift is bedriegelijk moeilijker dan hij eruit ziet.

Want met 8 tandwielen, heeft het alleen het uiterlijk van

een kubus. Maar zodra men ontdekt dat de kern uit

elkaar getrokken kan worden, begint men de moeilijkheid

pas te begrijpen. Wat ooit een kwestie van tijd was,

wordt nu weer een uitdaging !

)HRHSXI|850320]

)HRHSXI|850337]Minimale Afname : 1

Minimale Afname : 1
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Pyraminx

Gear Ball
The “Gear Ball” is the latest addition of the Gear puzzle

line by Oskar van Deventer. Again a remarkable piece of

puzzle ‘art’. A combination of amazing construction and

high playing value.

De Pyraminx puzzel draait al een beste tijd mee,

maar blijft fascineren.

Leeftijd 7 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

Art.nr. 791035

-13-

Leeftijd 7 jaar en ouder Verpakt per 12 stuks

Art.nr. 791031 )HRHSXI|850313]

)HRHSXI|850351]

Minimale Afname : 1

Minimale Afname : 1



Perplexus Rookie

Perplexus Original

Test je geduld en behendigheid
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Leeftijd 6 jaar en ouder Verpakt per 4 stuks

Art.nr. 794623

-14-

Leeftijd 6 jaar en ouder Verpakt per 4 stuks

Art.nr. 794631

Plaats de knikker op het beginvakje.
Draai en kantel Perplexus heen en weer.
Ben je gevallen? Probeer het nog maar eens opnieuw.
Maar let op dat je er niet verslaafd aan raakt!
Met 70 spannende hindernissen.
Moeilijkheidsgraad 3, beginner.

Plaats de knikker op het beginvakje.
Draai en kantel Perplexus heen en weer.
Ben je gevallen?
Probeer het nog maar eens opnieuw.
Maar let op dat je er niet verslaafd aan raakt!
Met 100 uitdagende hindernissen.
Moeilijkheidsgraad 6, normaal.

7 278 988 05 831

7 978 988 05 829

Minimale Afname : 1

Minimale Afname : 1



-15-

Perplexus Epic .. een epische uitdaging

Leeftijd 8 jaar en ouder Verpakt per 4 stuks

Art.nr. 794626

Plaats de knikker op het beginvakje.
Draai en kantel Perplexus heen en weer.
Ben je gevallen? Probeer het nog maar eens

opnieuw.
Maar let op dat je er niet verslaafd aan raakt!
Met 125 uitdagende hindernissen.
Moeilijkheidsgraad 8, Expert.

7 678 988 05 833

Minimale Afname : 1
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Handels-Onderneming Telgenkamp,afgekort
H.O.T. Sports + Toys, distribueert sinds 1990,
naast sport en recreatie artikelen, spellen van diverse
uitgevers.
Bijgaand vindt u de breinbrekers van Recent Toys en
Perplexus.
Beide uitgevers maken aparte spellen, welke in de
spellen en speelgoedspeciaalzaken niet mogen
ontbreken.
Aparte en leuke spellen, met een goede prijs / kwaliteit
verhouding.
Alle in zeer fraaie verpakkingen, voor een goede
doorverkoop aan de consument.

Neem nu contact met ons op : 072-5743193
Per email :
Bezoek onze website :
Of bezoek onze showroom :
Handels-Onderneming Telgenkamp
Celsiusstraat 18 B
1704 RW  Heerhugowaard

info@hotgames.nl
www.hotgames.nl

Unieke introductie aanbieding :
Wij zijn op zoek naar een aantal winkeliers
welke een test uit willen voeren met deze
Recent Toys display.

Presenteer het volledige Recent Toys
assortiment
en creëer een optimale doorverkoop met deze
kleurrijke eyecather !

Deze is een vouwbaar bouwpakket en
biedt plaats aan
5 x 3 = 15 plaatsen voor verschillende puzzels.
Per plaats, kunnen er of 3 dikke of
4 dunnere verpakkingen geplaatst worden.
Bij uw bestelling

Afmetingen : x 43 cm
x 200 cm hoog (incl header)

* Gratis ( 25 euro borg voor de display.)

display

krijgt u dan deze Display
Gratis*

64 cm breed diep

Breinbrekers

Recent Toys Display.


