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Voor u ligt ons nieuwe spellenoverzicht. 
Het afgelopen jaar is er ontzettend veel 
gebeurd en is ons aanbod spellen we-
derom fors gegroeid. Om u een beter 
overzicht te geven hebben we naast 
onze eigen HOT Games-spellen, nu ook 
een aantal spellen toegevoegd die we 
distribueren. 
Wij bezoeken graag uw winkel om onze 
spellen uit te leggen. Tevens zijn we te 
vinden op diverse beurzen en spellen-
dagen. En u bent van harte welkom in 
onze showroom. Dus maak gerust een 
afspraak. Wij hopen u met deze catalo-
gus alvast een beeld te geven van een 
deel van de bord- en kaartspellen die 
we aanbieden. 
Hebben we uw interesse gewekt? 
Bel ons, op de HOT-line :
072-5743193
of kijk op onze website :
www.hotgames.nl

Naast ons eigen HOT Games-merk verzorgen wij de distributie voor de volgende merken :

HOTHOT Games
Spellencatalogus

2000 artikelen, per stuk, uit voorraad leverbaar - NL € 200 franco huis - BE € 350 



20222022

W
innaar Familiespellen

8 + 2 - 4 45-60

- Nederlandse handleiding
- Geen plastic onderdelen
- Van het duo Kramer/Kiesling

In een vervuilde vallei proberen de spelers om met behulp van 
verschillende dieren de natuur in haar oorspronkelijke glorie te herstellen. 

In het stroomgebied van een beek leg je domino’s met dieren, en scoor
je punten door de aangrenzende gebieden te beplanten. Maar wat is het beste 

moment om te planten en welke plant? En wat zijn de beste plekken om te 
planten? Wie kan met inzicht en een beetje geluk Renature winnen?

Met simpele regels komt een veelvoud van spannende beslissingen en tactische 
mogelijkheden. Met  prachtige spelonderdelen en een vriendelijk thema, is Renature 
perfect voor regelmatige en gevorderde spelers.

Renature
Nederlands - 791226

VE
1/6

Adviesprijs
€ 49,95



limited edition
Exclusieve 1e editie met 
metalen startspelermunt

12+ 2 - 4 45
Orichalcum
Nederlands  791229

VE
1/6

Adviesprijs
€ 49,95

De storm woedt en de aarde beeft op At-
lantis. Grote delen van het land verdwijnen 
onder water! De woorden van de orakels 
zijn ondubbelzinnig: de voorspellingen gaan 
uitkomen; het hele eiland zal binnenkort 
verdwijnen in de golven. Om deze dreigende 
ramp het hoofd te bieden, stuurt de koning 
zijn ontdekkingsreizigers eropuit om te zoe-
ken naar nieuw land voor de Atlantiërs. Het 
voortbestaan   van je hele beschaving staat 
op het spel! Als expeditieleider is het aan jou 
om het nieuwe land te verkennen, te exploi-
teren, en te bevrijden van monsters, om zo 
de grote uittocht voor te bereiden. 
Zorg dat je de eerste bent die nieuw land 
voor je beschaving vindt!
Orichalcum is een race ... Heb je als eerste 
5 overwinningspunten boven je bord verza-
meld en alle monsters op je eiland gevan-
gen? Dan ben jij de winnaar! Je kunt op drie 
manieren aan  overwinningspunten komen: 
trek de aandacht van Titanen, richt tem-
pels op, en smeed kostbare medaillons van 
Orichalcum - het legendarische metaal dat 
alleen de Atlantiërs kennen. 



Carnegie
REALISEER DE AMERIKAANSE DROOM!REALISEER DE AMERIKAANSE DROOM!

> uniek ontwikkelsysteem 
> investeer in onroerend goed 
> neem werkers in dienst (worker/placement) 
> creëer transporttechnologieën en netwerken 
> realiseer de meest prestigieuze onderneming

12+ 1 - 4 120
Carnegie Retail editie
Nederlands 792827

VE
1/5

Adviesprijs
€ 62,50

Carnegie is gebaseerd op het leven van  
Andrew Carnegie, hij werd een van de belangrijkste spelers 
in de opkomende staalindustrie in de Verenigde Staten. 
Carnegie was niet alleen een van de rijkste mensen in de 
wereld, ook was hij filantroop en weldoener voor sociale 
projecten.  

In dit elegante en interactieve managementspel concurreren 
spelers om hun bedrijf te laten groeien door te investeren in 

onroerend goed; nemen ze werknemers in dienst, produceren 
ze goederen, creëren ze transporttechnologieën en 
netwerken door de Verenigde Staten. Let goed op de 
keuzes van je tegenstanders om mogelijkheden te 
vinden voor lucratieve kansen. Uiteindelijk wint de meest 
succesvolle speler, maar succes wordt beoordeeld 
door meer dan iemands rijkdom. Om te winnen moeten 
spelers ook bijdragen aan de 
grootsheid van het land door hun 
daden en vrijgevigheid. Ben jij klaar 
voor de uitdaging?



F A M I L I E

W I N N A A R

2021

10+ 3 - 5 20
Cubirds 
Nederlands  791305

VE
1/6

Adviesprijs
€ 16,99

De speler plaatst zijn kaarten 
aan een van de drie vogelrijen 
op tafel. Waneer een speler 
meerdere vogels insluit krijgt 
hij deze vogelkaarten op hand. 
Heeft de speler het aantal 
kaarten van eenzelfde vogel-
soort op hand om een kleine 
of grote zwerm te vormen, 
mag hij deze uitspelen en 1 of 
2  kaarten (afhankelijk van de 
vogelsoort) voor zich houden.
De eerste speler die 7 verschil-
lende vogels of 2 verschillende 
soorten met drie vogels heeft, 
wint het spel.

Winnaar : Nederlandse Spellen Prijs 2021 Familiespel van het jaar ! 



10+

+ 8

2 - 5

2 - 5

20

45-60

Wildcards 2e editie
Nederlands  791332

Cubosaurus
Nederlands  791339

VE
1/12

VE
1/6

Adviesprijs
€ 16,99

Adviesprijs
€ 16,99

In CuboSaurus verzamel je dino’s. Met elke dino kun 
je op een andere manier punten verdienen, maar ook 
weer kwijtraken!  Elke speler heeft een eigen stra-
tegie en heeft daarvoor bepaalde dino’s nodig. Krijg 
een of meer dinokaarten en kies: aan je kudde toe-
voegen of doorgeven? 
Want meer dino’s is lang 
niet altijd beter!
De keus waar spelers elke 
beurt voor staan – kaarten 
houden of doorgeven – 
maakt CuboSaurus voor 
veel spelers een unieke 
uitdaging.

Cubosaurus is een vernuftig 
spel van de makers van de 
bestseller Cubirds en Wild-
cards. 
Met variant voor beginnende 
en gevorderde spelers. 

Overtroef je tegenstanders, verzamel dieren uit 
het aanbod en probeer de waardevolste dieren-
verzameling te krijgen. Lok leiders naar je toe 
die je extra mogelijkheden geven. Bied met ha-
bitatkaarten op de verschillende dieren en win 
overwinningspunten als de natuurlijke habitat 
van de dieren overeenkomt met de geboden 
habitatkaarten.
Van Kristiaan der Nederlanden, dezelfde artiest 
die Cubirds ontwierp. In de tweede druk van 
Wild Cards zit een 2-spelervariant. 



220011882018

6+

6+

2

2

10-30

10-30

Paco Sako
Nederlands-Engels  675700

VE
1/24

VE
1/3

Adviesprijs
€ 29,95

Adviesprijs
€ 39,95

Pako Sako 2021 editie
Nederlands 675709

Het schaakspel vernieuwd ; 
- Er worden geen stukken meer 
geslagen
- maar men omarmt elkaar en 
vormt zo gecombineerde stukken 
- de gecombineerde stukken sla je 
niet maar tik je af
- geen angst meer om je stukken 
te verliezen
- genomineerd Speelgoed van het 
jaar 2018
- genomineerd Experts spel Ne-
derlandse Spellenprijs 2018

Om aan de vraag een complete 
set met bord te leveren, te vol-
doen, is dit de nieuwe uitvoering 
van Paco Sako. 

Nu compleet met een vouw-
baar schaakbord van karton, als 
complete set in een bordspel-
len-maat doos verpakt. 



10+

10+

10+

2 - 4

2 - 4

2 - 4

30-45

30-45

30-45

Dit is het vervolg op de eer-
ste Dale of Merchants, Dale 
of Merchants 2, het tijdperk 
van de Handelsmeesters, die 
volledig is te combineren met 
het eerste deel van Dale of 
Merchants. Ontmoet nieuwe karakters zoals de Onvermoeibare 
Uitvinder, Kleine Schurk, Sluwe Buurman en Moedige Avontu-
rier. Combineer deze met technieken als de Magneet, Nacht-
dienst of Oude kennis en vele andere. Maar ook zijn er nieuwe 
techniekkaarten met een langlopend effect. 

Dale of Merchants is een spannend kaart-
spel waarbij zowel slimheid als sluwheid 
bepaalt wie mag toetreden tot het buiten-
gewone gilde. Iedere speler probeert de 
beste handelaar te worden van het handelaarsgilde. 
Door middel van deckbuilding probeer je goederen te verhandelen en 
een handelskraam te bouwen. 
Dale of Merchants dwingt de spelers tot het maken van moeilijke 
keuzes omdat iedere kaart op meerdere manieren gebruikt kan wor-
den. Ga je voor de fantastische actie of voor nog meer coole kaarten? 
Als je droomt van overwinning zul je in ieder geval je kaarten net zo 
snel weer moeten uitstallen als dat je ze koopt.

In het derde deel van de suc-
cesvolle Dale of Merchants 
serie is De Continentale Trans-
port Associatie opgericht met 
een ambitieus doel: een spoor-
weg bouwen die heel Afrika 
beslaat. De verantwoordelijk-
heid voor het onderhandelen 
over de route en het toezicht-
houden op de bouwwerkzaamheden rusten op de schouders van 
de spoorwegbeheerder, een nog open functie. Met een handjevol 
getalenteerde handelaars houdt de directie een handelscompetitie 
om de beheerder te kiezen. Volledig te combineren met deel 1 en 2.

Dale of Merchants 1
Nederlands  793801

Dale of Merchants 2
Nederlands  793802

Dale of Merchants 3
Nederlands  793803

VE
1/18

VE
1/18

VE
1/18

Adviesprijs
€ 22,50

Adviesprijs
€ 22,50

Adviesprijs
€ 22,50



 8+

 8+

2 - 5

2 - 5

45-60

45-60

Met het bergachtige landschap van Hokkaido 
hebben de edelen een grotere uitdaging 

om zich te vestigen dan in Honshu. 
Het legsysteem is hetzelfde als in 

Honshu, echter mag in Hokkaido de 
bergketen niet verbroken worden.

Hokkaido is het tweede deel in de Honshu-serie  
met een nieuw spelmechanisme  
en speciale gebiedstegels om je 

landschap aan te passen.

Honshu 
Nederlands   794054

Hokkaido
Nederlands  794067

VE
1/15

VE
1/15

Adviesprijs
€ 14,95

Adviesprijs
€ 14,95

Honshu het grootste eiland van Japan. Als edele 
probeer je een zo groot mogelijk eigen gebied te 
creëren. Speel je kaarten in dit slagenspel slim uit om 
als eerste uit de gespeelde kaarten te mogen kiezen. 
Verdien punten met het uitbreiden van jouw dor-
pen, bossen, meren en door ervoor te zorgen dat de 
grondstoffen naar de juiste werkplaatsen gaan. 



12+

12+

2 - 5

2 - 4

45-60

45-75

Raja’s of the Ganges Dice Charmers - Roll & Write 
Met 8 symbooldobbelstenen probeer je je invloed 
goed te gebruiken en je provincie uit te bouwen, 
goederen te verzamelen en op de markt te verko-
pen, invloedrijke personen in het paleis voor je te 
winnen en op de Ganges te varen. 
De speler waarvan het geld- en roemspoor elkaar 
het verste kruisen, wint de race om rijkdom en 
roem.
Uitstekende Roll & Write uitvoering van het basis-
spel, met prachtige custom dobbelstenen. 

In Raja’s van de Ganges ben je een Indiase heerser, 
die met behulp van arbeiders en verzamelde dob-
belstenen probeert om roem en rijkdom te verga-
ren. Je hebt 2 scorestenen, waarvan een voor roem 
en een voor geld, die in tegengestelde richting 
lopen. Om te kunnen winnen, moeten beide stenen 
elkaar bereikt hebben of gepasseerd zijn. Wie dat 
met het grootste verschil voor elkaar krijgt, wint 
het spel. Ganges is een uitdagend strategisch wor-
ker placement-spel voor de echte liefhebber, waar-
bij strategie en karma hand in hand gaan. 

Raja’s of the Ganges Dice 
Charmers NL  792537

Raja’s van de Ganges 
Nederlands  792579

VE
1/12

VE
1/6

Adviesprijs
€ 22,99

Adviesprijs
€ 49,95



al Meer danal Meer dan

1  miljoen 1  miljoen 

verkochtverkocht

exemplarenExemplaren

+ 8

8 +

2 - 6

2 - 6

20-30

20-30

Virus 2 Uitbreiding 793967
Nederlands+Engels

Virus!   793966
Nederlands + Engels

VE
1/12

VE
1/12

Adviesprijs
€ 9,95

Adviesprijs
€ 13,50

VIRUS!
Het meest besmettelijke kaartspel 

Er wordt alarm geslagen in het 
ziekenhuis zodra het laboratorium 
er -iets te laat- achter komt dat de 
viruscontainers niet zo leeg waren 
als ze dachten. 
Het is jouw missie om als eerste deze uitbraak te stop-
pen, de virussen te vernietigen, en een gezond lichaam 
zonder virussen te krijgen. Voorkom de verspreiding van 
deze verschrikkelijke virussen. Probeer als eerste spe-
ler vier gezonde 
organen (zonder 
virussen) in je 
“lichaam” te heb-
ben. 

VIRUS! 2 - Evolution Uitbreiding : je hebt het basisspel 
VIRUS! nodig om te kunnen spelen. In Virus 2:
- zijn de virussen gemuteerd en kun je deze alleen met 
experimentele medicijnen verwijderen.
- heb je de mogelijkheid van een “bionisch” orgaan, dat 
immuun is tegen elk virus.
- kan de speler zich met een hazmat-pak tegen een virus 
van andere spelers beschermen.
- gebruik je de Virus! 2-doos om virussen permanent in 

Quarantaine te plaatsen.



8 +

8 +

2 - 6

2 - 4

30-60

30-60

Met de uitbreiding “Peloton” voor Flamme Rouge komen 
nieuwe mogelijkheden in het spel:
- 2 nieuwe kleuren renners (roze en wit) waarmee het 
spel met 6 spelers en zelfs tot maximaal 12 spelers 
te spelen is, waarbij iedere speler een “eigen” renner 
(Sprinteur of Rouleur) heeft.
- door toevoeging van 2 soorten (Kracht of Peleton) 
“Dummy” teams wordt het spel voor 2 spelers nog 
spannender en is het spel ook geschikt voor een solo 
race.
- met de legendarische kasseien gaat de weg naar 1 
baan, alleen de besten zijn snel genoeg voor dit par-
cours.
- met de uitputting nabij kun je 
op de Verzorgingszone te-
gels weer een beetje snelheid 
maken en gaat de weg naar 3 
banen.
- demarrage-variant, welke 
speler maakt de beste sprint 
om een voorsprong te krijgen?

De spanning is te snijden als de renners door de 
laatste bocht racen, op weg naar de finishlijn.
Ieder team heeft zijn behendigheid en wijsheid 
gebruikt om de renners op deze positie te krijgen. 
Maar slechts één heeft het uiterste gegeven om de 
overwinning te behalen.
Stuur jij jouw team naar de eerste plek en riskeer 
je uitputting? Of speel je op veilig en blijf je in het 
midden? Verras je iedereen en schiet je van de ach-
terste plaats naar voren? Kun jij de beste rit rijden?
Iedereen kan racen, slechts weinigen behalen een 
podiumplaats!

Flamme Rouge Peloton
Uitbreiding NL  794077

Flamme Rouge   794051
Nederlands

VE
1/8

VE
1/6

Adviesprijs
€ 24,95

Adviesprijs
€ 39,95



8 +

8 +

2

2 - 4

20

20

Vreselijk nieuws bereikt Rome: 
in Lusitania heeft een onwillig volk 
het Romeinse Rijk weer eens vers-
lagen. Julius Caesar is woedend en 
geeft opdracht: Reis door het Rijk 
en rekruteer en bewapen de meest 
onverschrokken legionairs en bar-
baarse huurlingen.
Wie als eerste een leger van 21  
punten heeft mag ten strijde trekken 
en wint Lusitania!

Limes betekent grenspad in het Latijn, en 
gaf de grens aan van het Romeinse Rijk.  Op 
deze grens bewerken boeren hun akkers, 
vissers plaatsen hun fuiken en houthakkers 
vellen vol goede moed een boom. 
Aan jou de taak om de verschillende Ro-
meinen zo goed mogelijk aan het werk te 
zetten en om een slim netwerk van wacht-
torens te 
bouwen, zo-
dat de wach-
ters over het 
bos kunnen 
waken. 

Je bouwt 
ieder een 

landschap 
van kaarten en zet Romeinen in om zoveel mogelijk 
punten te vergaren. 

Limes  794491
Nederlands

Lusitania   791307
Nederlands

VE
1/6

VE
1/12

Adviesprijs
€ 19,95

Adviesprijs
€ 13,95



8+

10+

2 - 10

3 - 5

30

30

Tutto is dolle pret met dobbelstenen en kaarten. 
Scoor zoveel mogelijk punten met alle (Tutto) 6 de 
dobbelstenen. Dat lijkt eenvoudig; maar de kaar-
ten verhogen de spanning! Riskeer je alles en haal 
je de overwinning binnen met Tutto? Of wordt de 
spanning je te veel en verlies je? 

Tutto
Nederlands   794441

Geruite Rijtjes
Nederlands   791228

VE
1/12

VE
1/12

Adviesprijs
€ 11,99

Adviesprijs
€ 11,99

Wie heeft de beste kaartcombinaties 
en kan de andere spelers overbieden? 
Je mag één, twee of drie kaar-
ten uitspelen, maar alleen als 
je deze naast elkaar in je hand 
hebt. 
In Geruite Rij-tjes gaat het niet 
om het winnen van slagen, maar 
om al je kaarten uit te spelen!
Lukt je dat, verlies je geen fiches.
Kun je geen fiche meer afgeven? 
Dan verlies je Geruite Rij-tjes!
Winnaar Fairplay Kaartspel 2018!
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12+

8 +

8 +

3 - 5

2 - 5

2 - 5

30-60

30-45

45-60

Gang-Up kaartspel 791225
Engels met NL handleiding 

Robot-X
Nederlands  792620

Tichu
Nederlands  794495

VE
1/12

VE
1/12

VE
1/12

Adviesprijs
€ 11,99

Adviesprijs
€ 11,99

Adviesprijs
€ 11,99

Bouw je eigen robot die al het saaie werk voor je doet, en 
scoor zoveel mogelijk punten. Bied op de meest waardevolle 
onderdelen, koop de voordeligste bonuskaarten, speel de 
gebeurteniskaarten en win!
Er is veel interactie tijdens het spel, zowel met het bieden op 

de beste kaarten als met het uit-
spelen van speciale actiekaarten. 
Als een speler een complete robot 
heeft gemaakt, eindigt het spel. 
Wie kan de beste robot samen-
stellen met de meeste punten?

Gang-Up! is een - misdadig - leuk 
kaartspel. 
Probeer als misdadiger een zo hoog 
mogelijke status te verwerven. Je 
verkrijgt status door het begaan van 
misdaden. Soms moet je samenwer-
ken, soms kun je andere spelers laten 
arresteren. Des te hoger je status, des 
te meer gangsters zich bij jou aan-
sluiten. Spelers blijven te allen tijde 
betrokken, en mogen andere spelers 
te allen tijde hinderen. 

Speel in teams zo snel mogelijk je 
kaarten weg in dit legendarische 
kaartspel. Spelers proberen elkaar 
te overtreffen met losse kaarten, 
kaartcombinaties, en ‘bommen’ 
(speciale kaartcombinaties). 
Versla elkaar met Draken, Honden 
en Feniksen! 
Het team dat als eerste 1000 pun-
ten haalt, heeft gewonnen.



10+

8 +

1 - 4

1

30

10

In Orchard neem je het op tegen jezelf. Het is een innova-
tief solospel dat je snel tussendoor speelt. Elke beurt leg 
je een kaart op tafel en probeer je daarmee zo veel moge-
lijk eerder ‘geplante’ fruitbomen te overlappen. Hoe vaker 
je een boom overlapt, hoe meer punten je verdient. Een 
flinke puzzel! Elk spelletje speel je met 9 van de 18 kaarten 
in het doosje. Je kunt daardoor snel twee potjes na elkaar 
spelen. Orchard is ook met meerdere spelers te spelen: 
elke speler 
heeft dan 
een eigen 
exemplaar 
van het spel 
nodig.

In Café leiden spelers bedrijven die koffie produceren, dro-
gen, malen en die ze leveren aan de meest exquise koffie-
bars in de Portugese Bélle Époque. In elke ronde maak je 
een afweging hoe je jouw handelsgebied en koffieproductie 
creëert. Wie van de spelers heeft na 8 rondes de beste pro-
ductieketen gemaakt en scoort de meeste punten? 

Café  791300
Nederlands + Engels

Orchard Solospel
Nederlands  791333

VE
1/12

VE
1/8/48

Adviesprijs
€ 22,50

Adviesprijs
€ 12,99



10+

8+

7+

2 - 6

1 - 4

2 - 6

30

10-15

20

Het eiland Oshra is in rep en roer. Na de dood van de keizer is het 
sluimerende conflict tussen de Bergstammen en het Keizerlijk 
leger hoog opgelaaid. Het Watervolk probeert de gemoederen te 
bedaren maar de ondoden willen bloed zien. Alle hoop is geves-
tigd op de 6 kinderen van de keizer. Wie van hen bemachtigt de 
troon? Lok je tegenstanders uit hun tent, maar houd je eigen 
identiteit zo lang mogelijk geheim! Een vlot en luchtig kaartspel 
met verrassend 
veel diepgang 
en aha-mo-
menten.

5 sterren.

Rollecate is een snel gezelschapsspel dat het midden houdt 
tussen een kaartspel en een bordspel. Het wordt gespeeld met 
55 speelkaarten, 4 dob bel ste nen en een houten locomotiefje. In 
dit spel leggen de spe lers gezamenlijk een spoor aan voor loco-
motief Rollecate. Doel is dat te doen zonder Rollecate te laten 
ontsporen, want dat levert straf pun ten op.

Wat een zwerm op de mierenhoop! Hoe kun jij de 
eerste zijn om de mier met het juiste nummer te vin-
den? Niet zo gemakkelijk, vooral aangezien de situatie 
op de speeltafel voortdurend verandert.
Een goed oog, snelle reactie en een beetje rekenvaardigheid zijn 
vereist, want gewonnen 
kaarten tellen mee.  
De winnaar is de speler 
die als eerste 7 mieren-
kaarten in alle kleuren 
vangt of 5 mierenkaarten 
in één kleur.

Hidden Leaders
Nederlands   791336

Rollecate   791310
Nederlands + Engels

Speedy Ants
Nederlands  792502

VE
1/10

VE
1/12

VE
1/16

Adviesprijs
€ 24,99

Adviesprijs
€ 14,95

Adviesprijs
€ 11,99



8 + 3 - 5 15-20

8 +

8 +

2

2 - 8

2 - 8

15-20

Qango - een snel strategisch 2-spelers bordspel. 
Probeer op het kleurrijke bord als eerste 
- 3 aansluitende kleuren te bezetten, 
- óf een vierkant 
- óf 5 op een rij te maken. 
Om de beurt plaatsen de spelers een schijf op het 
bord, waarbij je elkaar al snel blokkeert. 
Doordat er meerdere mogelijkheden zijn om te 
winnen, is elk spel uitdagend. 
Qango heeft eenvoudige spelregels en een dub-
belzijdig speelbord met spelregels om te spelen 
op meerdere niveaus. Zo trekt Qango spelers van 
jong én oud. 

Crack, het ei, wil graag in een film spelen. De 
Poule-poule kaarten worden één voor één open 
gedraaid. Deze kaarten vormen de Film. De 
spelers moeten alleen de vrije eieren tellen! Let 
op: een kip gaat op een ei zitten, maar een vos 
verjaagt de kip. Je telde 5 eieren? Sla op tafel en 

roep Poule Poule !
Heeft de speler het juist, 
verdient deze 1 punt. De 
eerste speler die 3 pun-
ten verdient, wint het 
spel.

Dungeon Rush 
Nederlands   794053

VE
1/15

Adviesprijs
€ 14,95

Qango  793402
Nederlands en Duits

Poule Poule 
Nederlands + Engels  791302

VE
1/10

VE
1/12

Adviesprijs
€ 19,95

Adviesprijs
€ 14,95

In Dungeon Rush zijn de spelers avonturiers 
op een wilde tocht door een gevaarlijke kerker, 

waarbij men diverse monsters 
moet verslaan. Hiermee verdient 
men goudstukken en verbetert 
men zijn krachten. Elke speler 
heeft 2 helden, één voor je linker- 
en één voor je rechterhand. Spe-
lers draaien gelijktijdig 2 kaarten 
open en slaan zo snel mogelijk hun 
handen op de monsters die ze den-
ken te kunnen verslaan. 
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Keezen is :
- het leukste bordspel
- meer strategisch, door:
- spelen met kaarten ipv. dobbelstenen
- spelen in teams
- blokkeren door pion op startveld
- spannend tot het eind 

100% plastic Keezen-kaarten
Geschikt voor élk Keezenspel. 

Neem het Keezenspel overal mee 
naartoe, met deze handige Keezen 
cassette. 
De cassette is van hout en de pionnen 
zijn magnetisch. 
Geheel compleet met speelkaarten 
en houten pionnen. 
Geschikt voor 4 spelers (buitenkant) 
en 2 spelers (binnenkant).

Keezenbord 4 en 6 persoons
Nederlands  791210

VE
1/10

Adviesprijs
€ 29,95

Keezen kaarten 
100% plastic   791209

Keezen cassette magnetisch
Nederlands  791220

VE
1/12/72

VE
1/18

Adviesprijs
€ 3,50

Adviesprijs
€ 17,50

Keezen bordspel / Keesspel hout  
Dubbelzijdig speelbord van blank ge-
lakt multiplex 40 x 40 cm. 
Geschikt voor 4 én 6 spelers. 
Dikte speelbord 14 mm. 
Compleet met 6x4 houten pionnen en 
2 decks speelkaarten. 
Verdiepte velden voor de pionnen. 
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Mr. Jack Pocket 
Detective kaartspel van 
‘Hurrican Games’ voor 2 
spelers. 
Met 9 straattegels met verschillende karakters.
Pocketuitvoering van het bekende asymmetrische bordspel.

Mr. Jack (Londen) Het doel van dit spannende detectivespel 
voor 2 spelers is: 
- van Mr. Jack om uit de handen van de detective te blijven, 
- zoveel mogelijk andere personen verdacht te laten lijken - 
en uiteindelijk te ontsnappen uit de stad. 
- van de detective om zoveel mogelijk mensen te ontmaske-
ren 
- erachter te komen welke 
persoon Mr. Jack is. 
Als de detective iemand 
vals beschuldigt heeft Mr. 
Jack ook gewonnen. 

Mr. Jack New York
Nederlands   794106

VE
1/7

Adviesprijs
€ 22,50

Mr. Jack pocket
Nederlands   794101

Mr. Jack ( Londen ) 
Nederlands   794100

VE
1/14

VE
1/7

Adviesprijs
€ 14,99

Adviesprijs
€ 22,50

Mr. Jack vlucht naar de Verenigde Staten. 
Gealarmeerd door Londen gaat de politie van New York op 
zoek en roept de meest vooraanstaande burgers van de stad 
op, te helpen bij het onderzoek.
Een spannend spel 
voor 2 spelers! 
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Welkom, beste studenten, 
bij jullie kristallisatie-examen! Vang de Animus 
geesten en sla hun energie op in de kristallen 
om je magische portalen te openen. Gebruik hun 
effect om door Via Magica te reizen, en magische 
ingrediënten te verzamelen.
De student met de hoogste score verdient de titel 
Junior Magiër. 

Via Magica is geïnspireerd op Bingo, 
maar in plaats van getallen weg te 
kruisen, open je portalen. Via Magica is 
eenvoudig, slim en leuk, waardoor het een echte hit is bij zowel kinderen als volwassenen.

Het is juni 2471 en kerosine - KERO- is schaars. 
Twee stammen proberen te overleven en doorkrui-
sen nieuwe gebieden in hun tankwagens. Zonder 
brandstof komen te staan is een risico, telkens 
wanneer je je kamp verlaat! In dit spel strijden jij 
en je tegenstander om dezelfde gebieden. Neem 
ze in voordat je tegenstander het doet! Werp de 
dobbelstenen en verzamel zoveel mogelijk midde-
len, maar vermijd vuur en verspil zo min mogelijk 
van de kostbare KERO in je tankwagen. Verbeter je 
kamp en stuur verkenners uit om nieuwe gebieden 
binnen te halen. Kun jij je KERO effectief beheren en 
de juiste snelle beslissingen nemen om je stam
te redden? Een spannend spel voor 2 spelers.

Kero
Nederlands  794121

Via Magica 
Nederlands    794117

VE
1/7

VE
1/7

Adviesprijs
€ 32,99

Adviesprijs
€ 22,95
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Yokai 
Nederlands  791335

Gasha
Nederlands   791320

VE
1/12

VE
1/12

Adviesprijs
€ 11,99

Adviesprijs
€ 16,99

De Yōkai zijn in de war. Deze Japanse geesten zijn 
hun familieleden kwijtgeraakt en daardoor be-
paald niet blij. Breng ze tot bedaren door ze weer 
met hun eigen verwanten samen te brengen. 
In dit spel speel je samen als één team. Maar je 
mag alleen via hintkaarten met elkaar communi-
ceren. Onthoud goed wat je ziet en werk samen 
om de Yōkai-families te herenigen. 

In Gasha vorm je setjes van Japanse verzamelspeeltjes. Zo‘n Gasha trek je 
uit een van de vier ballenautomaten. Je weet dus nooit precies wat je krijgt! 
Spannend en een hele uitdaging.

Met de juiste setjes Gashakaarten kun je Belo-
ningskaarten claimen die je uiteindelijk punten, 
maar ook Bonusfiches opleveren.

Verzamel Gashakaarten en claim daarmee Be-
loningskaarten. Soms verdien je daarmee ook 
Bonusfiches. Al die dingen zijn punten waard. 
Heb je aan 
het einde 
van het spel 
de meeste 
punten, dan 
win je!
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Wild Space is een tactisch spel waarin je crewkaarten slim moet zien te combine-
ren.  Elke crewkaart die je speelt, versterkt je team, levert je punten op en opent 
nieuwe wegen. Dit is echt een spel voor wie van combo’s maken houdt:  
snel te spelen, eenvoudige regels en heel veel herspeelbaarheid.  
Met een solo-variant.

Wildspace
Nederlands  791304

VE
1/12

Adviesprijs
€ 27,50


