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Een gezelschapsspel speel je met 
anderen en daar genieten kinderen 
met volle teugen van. Zeker als er 
ook een volwassene meespeelt, 
voelt het kind: ik ben belangrijk, 
iemand heeft tijd voor mij.

Wie wint, is trots als een pauw. 
Wie verliest, is treurig, ontgoocheld 
en soms zelfs woedend. Doch ieder 
kind leert snel: reeds in het volgende 
spel krijg ik een nieuwe kans.

Tijdens een spel wordt veel gepraat 
en dit voor, tijdens en na een partij-
tje. Deze communicatie is zeer 
leerzaam voor kinderen. 

In een spel is het vaak belangrijk 
om vooruit te denken. Spelers 
leren hierbij ook veel van elkaar. 
Spelletjes spelen is prima 
hersengymnastiek.

Ieder spel heeft spelregels, die 
begrepen, herinnerd en opgevolgd 
moeten worden. Spelregels bevorderen 
de concentratie en het geheugen. 

Bij het spelen van een spel moet je 
niet alleen geduldig je beurt afwachten 
maar veelal ook geduldig zijn om 
op het juiste moment je slag te slaan.

Kinderen leren kleuren en vormen, 
letters en cijfers, grove en fijne 
motoriek, … Kinderen spelen 
niet om te leren, maar leren 
bij het spelen. 

Vandaag een slimme detective, 
morgen een coole piraat: spellen 
laten ons toe om in een andere 
rol te kruipen en vreemde 
werelden te ontdekken. 

Iedere speler is anders, net als elk 
spel. Tijdens het spelen, leer je 
elkaar beter kennen. Vaak moet 
er ook rekening worden gehouden 
met elkaars gevoeligheden. 

Bij HABA vinden we samen een spel 
spelen belangrijk!

Kortom: wie speelt, wint!

Wie speelt, is niet alleen

Wie speelt, leert elkaar kennen

Wie speelt, concentreert zich

Wie speelt, voelt

Wie speelt, praat

Wie speelt, oefent geduld

Wie speelt, heeft verbeelding

Wie speelt, leert plannen

Wie speelt, leert
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Bij HABA vinden we samen een spel 
spelen belangrijk!

Kortom: wie speelt, wint!

spelers1   -  4 
jaar2 + 

Een coöperatief 
kleurenspel

Eerste boomgaard
De bomen hangen vol rijpe 
vruchten en die moeten zo 
snel mogelijk geplukt worden, 
want ook de raaf die op de 
loer zit, lust wel een lekker 
stukje fruit. Alle spelers 
 moeten goed samenwerken 
om het fruit zo snel mogelijk 
te oogsten vóór de raaf de 
boomgaard bereikt. 
Onze spelklassieker „Boom-
gaard“ in een aangepaste 
 versie voor de allerkleinsten, 
nodigt ook uit tot vrij spelen 
en  stimuleert de motorische 
 vaardigheden in dit spannende 
samenwerkingsspel.
Art.  5524

Snel, want de raaf 
wil alle vruchten!
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Mijn eerste spellen
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Spelletjes 
om van te 
smullen

Berenhonger
Art.  301075

spelers1   -  3 
jaar2 + 

Twee ordenings-
spellen en een 
geheugenspel 
over slapengaan

Naar bed!
Krijgen jullie konijn, beer en 
kat tijdig in bed, want zij 
zoeken net als veel kinderen 
de nodige uitvluchten om niet 
te gaan slapen.
Art.  304763

spelers1   -  3 
jaar2 + 

Een coöperatief 
ordeningsspel 
met memo- en 
wedstrijdvariant

Wij ruimen op
Opruimen? Jong geleerd, is oud gedaan!
Art.  303471

spelers1   -  3 
jaar2 + 

Mmm, wat 
is dat lekker!

Mijn eerste spellen

de nodige uitvluchten om niet 
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Een leerrijk 
memospel

Bij de kinderarts
Het is druk in de praktijk 
van de kinderarts: Liam 
moet worden gevaccineerd, 
Greetje heeft een ongeluk 
gehad en Emma heeft de 
hoest. De spelers helpen de 
arts, om ervoor te zorgen 
dat de patiëntjes zich snel 
weer beter voelen.
Art.  304650

spelers1   -  4 
jaar2 + 

Alles komt goed ...
Mijn eerste spellen

Alles komt goed ...
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Boodschappen doen
Ieder heeft een boodschappen-
lijstje en het nodige geld op 
zak. Waar zijn broodjes ver-
krijgbaar en welk marktkraam 
verkoopt kaas? Wat kun je 
 allemaal kopen met het grote 
bankbiljet? 
Art.  302783

spelers1   -  4 
jaar2 + 

Visjes vangen
Ontdek de vrolijke zeebe-
woners die opgewekt door 
elkaar zwemmen. Wie mag 
zich als beste hengelaar uit-
roepen? Met solovariant en 
inlegpuzzel.
Art.  5632

spelers1   -  4 
jaar2 + 

Mijn eerste hengelspel

Een 
kleurrijke 
drukke 
markt Met speelgeld betalen

Mijn eerste spellen
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Mijn eerste spellen

spelers1   -  8 
jaar3   -  6 

Boomgaard
Werk goed samen en oogst al het sappige fruit dat in de 
boomgaard aan de bomen hangt, vóór de raaf die op de loer 
zit, met al dat lekkers aan de haal gaat. Al meer dan 30 jaar 
dé klassieker in de collectie! Art. 5170

spelers1   -  4 
jaar3   -  8 

Met attractieve 3D kersenboom 
en twee spelvarianten

Een spannend  
samenwerkingsspel

Boomgaardje
De kinderen willen sappige kersen plukken, maar ook de  
brutale raaf sluipt erop af. Wie kan de vruchten het snelst 
oogsten? Art. 5460

Reeds 33 jaar onze klassieker!
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Een spelletjesverzameling 
voor uren speelplezier!

Mijn eerste spelletjesdoos 
De grote spelletjesverzameling van HABA
10 spelideeën zorgen voor een geslaagde kennismaking 
met de wereld der spelletjes. Of het nu klassieke, 
coöperatieve of spannende bord-, geheugen- of 
kaartspelletjes zijn, de tijd vliegt voorbij!
Art.  4687

Onze verzameling 
lievelingsspellen

spelers2   -  6 
jaar3   -  12 
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Een paardesterk racespel met 
3 varianten

Hop in galop!
Art.  5434

spelers2   -  4 
jaar3   -  12 

Een 
gevarieerd 
kleurenspel 
met een 
houten 
trein

Tsjoeke, tsjoeke, kleine trein
Tsjoeke, tsjoeke, daar komt de trein! 
Wie de meeste passagiers met het juiste 
ticket op bestemming kan brengen, 
wint het spel.
Art.  303738

spelers2   -  4 
jaar3   -  8 
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Een coöpera-
tief bewe-
gingsspel

Ganzenpas
Art.  4734

spelers2   -  6 
jaar3   -  6 

Een draak-
achtige kaart-
spelklassieker

Draak 
Dondertand - 
Kwartet
Art.  303299

spelers2   -  6 
jaar4   -  99 

Een beestig 
leuk reactie-
spel

Wilde dieren
Art.  303327

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

Een sidderend 
geheugenspel

Slot Siddersteen – 
Het kaartspel
Art.  4736

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

Maxi 
speelplezier 
in mini 
formaat!

Een betove-
rend kaart-
spel

Eenhoorn 
Flonkerglans – 
Vrienden-kwartet
Art.  301795

spelers2   -  6 
jaar4   -  99 
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Een sidderend 
geheugenspel

Slot Siddersteen – 
Het kaartspel
Art.  4736

Een betove-
rend letterspel 

ABC-toverduel
Art.  5494

spelers2   -  4 
jaar6   -  99 

Een prehisto-
rische dino-
memorie

De dino‘s op het 
spoor
Art.  301067

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

Een grappig 
dobbelspel

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

Little Fox 
Dierendokter
Art.  302799

Een suiker-
zoet legspel

spelers2   -  4 
jaar3   -  10 

Prinsessen 
Mix-Max
Art.  303659

Een span-
nend dobbel-
spel

Boerderij vol 
bengels
Art.  302806

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

Een coöpe-
ratief dans-
spel

Prima ballerina
Art.  301063

spelers2   -  6 
jaar4   -  8 

Een verdraaid 
leuk verzamel-
spel

Onze seizoenen
Art.  304524

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

Een spannend 
getallenleg-
spel

Getallenrij
Art.  304519

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

Twee spannen-
de spelideeën 
rond het 
thema letters

Letterdomino
Art.  304563

spelers2   -  6 
jaar6   -  99 
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Een levendig 
zoek- en verstopspel

Wie zoekt, die vindt!
Art.  304250

spelers2   -  4 
jaar3   -  99 

Een betoverend 
bingospel

Eenhoorn Flonker-
glans – Flonkerbingo
Art.  303649

spelers2   -  4 
jaar3   -  99 

Een coöperatief 
teken- en geheugenspel

Prinses Toverfee
Art.  4745spelers2   -  4 

jaar4   -  10 

1, 2, speel je mee? 

1312
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Een levendig reactiespel

Gris en grijp!
Art.  304264

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

Een beestachtig 
leuk grijpspel

Polly Poedel
Art.  304574

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

Drakenjacht
Art.  304162

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

Een vurige 
drakenwedstrijd

Sterk als een draak
Art.  5468

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

Een onverschrokken 
dobbelspel
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Een coöperatief bord- 
en verzamelspel

Eenhoorn Flonkerglans – 
Party voor Rosalie
De eenhoorns bereiden een welkomstfeest voor. 
Werk samen, vind alle vrienden en verzamel de 
wolkenkristallen. Haast jullie want alles moet 
klaar zijn voor eenhoornkind Rosalie op de 
partywolk arriveert.
Art.  302769 spelers2   -  4 

jaar4   -  99 

Een betoverend dobbel- en wedloopspel

Eenhoorn Flonker-
glans – De Wolken-
schat
Art.  300194

spelers2   -  4 
jaar3   -  99 

1514
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Eenhoorn Flonker-
glans – De Wolken-
schat
Art.  300194

Een coöperatief 
stapelspel

Eenhoorn Flonkerglans – Stapelwolken
Vijf kleine eenhoorns wonen in een prachtig wolkenkasteel. 
Er gebeurt altijd wel iets en het kasteel barst al lang uit zijn 
voegen. Verzamel alle wolkenkristallen en creëer met een 
beetje magie een nieuwe thuis voor de eenhoorns.
Art.  304541

spelers1   -  4 
jaar4   -  99 
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Een coöperatief 
dobbel- en 
wedloopspel

Boerderijbende
De jonge dieren van 
boer Stan gaan maar 
al te graag op ont-
dekking. Zorg er 
samen met boer Stan 
en zijn hond Toska 
voor dat de dieren 
het erf niet verlaten. 
Art.  304514

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

Een 
wankel 
stapelspel

Dier op dier
Art.  5478

spelers2   -  4 
jaar4   -  99 

Klassieker
1716
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Een verdraaid geheugenspel

Met rasse schreden
Zoveel wanorde ten huize Hempel! Hugo Hempel probeert zich 
een weg door de chaos te banen. De spelers willen hem helpen 
om de gezochte voorwerpen te bereiken. Daarvoor moeten ze 
het overzicht behouden, over een goed geheugen beschikken 
en mogen ze niet op elkaars rommel gaan staan. 
Art.  304684

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

1716
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Een turbulent 
3D stapelspel

Rhino Hero – 
Super Battle
Wankele en extreme 
spanning voor coole 
actiehelden.
Art.  302810

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 Een coöpera-

tief geheu-
gen- en 
behendig-
heidsspel

Drakentoren
Werk samen en red de 
prinses uit de klauwen 
van de draak!
Art.  302649

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

Fantasievolle 3D opbouw

Verrassend effect: de 
draak trekt aan het touw 
en de toren stort in ...

De draak 
functioneert 
zonder 
batterij. 

1918
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Een 
spannend 
verzamelspel

Fonkelschat
Kleine draakjes willen zo veel 
mogelijk edelsteentjes verzamelen. 
Art.  303403

Een spannend 
verzamelspel

Het vervloekte piratengoud
Moedige avonturiers, wees op jullie 
hoede voor het vervloekte zwarte 
piratengoud! 
Art.  304296

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

Een turbulente 
autorace, waarbij 
het eerste tacti-
sche overleggen 
bevorderd wordt

spelers2   -  6 
jaar5   -  99 

Monza
Maak slimme dobbel-
combinaties en bereik 
als eerste de finish. 
Art.  4416

verzamelspel

spelers

1918
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Activeer het lichtwoudlabyrint 
en baan je een weg doorheen 
het magische woud! 

spelers2   -  4 
jaar6   -  99 

Luxantis
Schaduwwezens gaan 
op pad om het kasteel te 
veroveren. Ze kunnen enkel 
gestopt worden met behulp 
van de betoverde voorwerpen 
uit het magische lichtwoudla-
byrint. Laat de lichtjes bran-
den en onthoud de posities 
ervan goed. Overleg met 
elkaar en probeer de gevaarlij-
ke dwaallichtjes te vermijden. 
Door het interactieve led-spel-
bord en de onberekenbare 
dobbelsteen kan elke ronde 
een onverwachte wending 
nemen. 
Art.  304358

Een geheugen- 
en verzamelspel 
dat samenwerking 
bevordert

2120
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Vallei der Vikingen
In de Vallei der Vikingen 
vindt het jaarlijkse vaten-
kegelspel plaats. De spelers 
hebben moed, behendig-
heid en koelbloedigheid 
nodig, om met de kogel de 
juiste vaten omver te kege-
len en de Vikingen tactisch 
op de steiger op te stellen. 
Wie echter te veel op het 
spel zet en als eerste in het 
water plonst, vertrekt met 
lege handen. Wie de mees-
te goudstukken kan buit-
maken, wint het spel.
Art.  304699

spelers2   -  4 
jaar6   -  99 

Spannend tot het einde! 

Een tactisch 
behendigheidsspel

2120
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Een 
pittig 
dobbelspel

Dobbelkoning
Verzamel al dobbelend 
de beste onderdanen 
voor je koninkrijk, 
maar let op voor 
dorpsgekken en 
draken!
Art.  303487

spelers2   -  5 
jaar8   -  99 

Dobbelkoningbbeellkkoonn

Familiespellen

Een spannende 
bergtocht

Mountains
Het klimseizoen is begon-
nen! Alleen met de gepaste 
uitrusting kun je de berg-
toppen bereiken. Wie ver-
zamelt  de meeste stempels 
in zijn bergboekje?
Art.  304369

spelers2   -  5 
jaar8   -  99 

2322
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Een boeiend 
legspel

Karuba
Wie brengt zijn expeditie-
team zo slim mogelijk over 
de junglewegen en komt 
tijdig aan om de waarde-
volste tempelschatten te 
veroveren?
Art.  300934

spelers2   -  4 
jaar8   -  99 

Dobbelkoning

Familiespellen

Een sabeltandtijger-
sterk tactisch spel

Honga
Opwinding in het stenen 
tijdperk: de clan van 
Honga, de sabeltandtijger, 
zoekt een nieuw opper-
hoofd! Een tactisch spel 
waarin je op het juiste 
moment de juiste beslis-
sing moet nemen... maar 
verlies Honga nooit uit 
het oog!
Art.  304323

spelers2   -  5 
jaar8   -  99 
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Verkrijgbaar bij: Voor specifieke vragen: 
beLONG – Haba Benelux 
Dalenbergstraat 91
3583 Paal - Beringen
info@belong.be

Habermaass GmbH
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach
Germany

Voor meer informatie:
www.haba.be 
www.haba-speelgoed.nl
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spelers2   -  4 
jaar5   -  99 

Een magnetisch 
slakkendobbelspel

Slakkenrace
Zes gekleurde slakken staan aan de 
startstreep in de moestuin. Op de 
plaatsen, klaar, start! Maar wat ge-
beurt er? Sebastian Slak kruipt gewoon 
over zijn concurrenten. Gloria Glibber 
maakt van de situatie gebruik, slipt 
hen voorbij en ... ligt op kop! Bereiken 
jouw slakken het erepodium?
Art.  304122
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