WIE SPEELT, WINT!
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Bij HABA vinden we samen een
spel spelen belangrijk!
Wie speelt, is niet alleen

Wie speelt, voelt

Wie speelt, heeft verbeelding

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.

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

Wie speelt, leert elkaar kennen

Wie speelt, praat

Wie speelt, leert plannen

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.

Tijdens een spel wordt veel gepraat
en dit voor, tijdens en na een partijtje. 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.

Wie speelt, concentreert zich

Wie speelt, oefent geduld

Wie speelt, leert

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.

Kortom: wie speelt, wint!
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Mijn eerste spellen:
eenvoudige spelregels en
grote onderdelen voor kleine
handjes!
HABA
ontwerpt en fabriceert
al meer dan 75 jaar spellen en
speelgoed. Al meer dan 20 jaar ontwikkelen spelredacteuren en pedagogen samen met
auteurs, illustratoren en onze designafdeling een
groot aantal verschillende spellen.

2
jaar

De HABA-spellen zijn aangepast aan alle leeftijden en de
noden van kinderen. Gezelschapsspellen geven steeds weer
nieuwe prikkels die al naargelang de leeftijd bepaalde eisen
stellen en de ontwikkeling van kleine kinderen stimuleren,
dus lang interessant blijven ... en vooral heel leuk zijn.

10
jaar

Wie speelt, kan veel winnen op het gebied van ervaring,
vaardigheden, vriendschap en natuurlijk ook plezier.
Samen spellen spelen versterkt bovendien het
wij-gevoel, helemaal volgens het motto:
samen winnen, samen verliezen,
samen groeien!

8
jaar

3
jaar

4
jaar

5

7
jaar

6

jaar

jaar

www.haba.de
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MIJN EERSTE SPELLEN
Kleine kinderen zijn al echte wereldontdekkers: ze kijken en begrijpen, spelen en
leren, proberen en experimenteren ... en
daarom is het dagelijks leven van kinderen
vanaf 2 jaar zo opwindend. Juist op deze
leeftijd is het belangrijk dat kinderen op
hun eigen niveau worden uitgedaagd en
gestimuleerd.
Een dobbelsteen, een spelbord, legkaartjes
of houten speelstukken ... de liefdevolle,
detailrijke vormgeving evenals de stevige
en goed in de hand liggende afwerking
van het materiaal biedt kleine kinderen van
alles om te ontdekken en om mee te spelen.
Uiteraard is elk kind uniek wat betreft
persoonlijkheid en ontwikkeling. Dankzij
de vele varianten van de spellen voor kleine
kinderen kunnen ouders op ieder moment
op de behoeften van hun kind ingaan en
samen een hoop plezier beleven. Ieder spel
uit de serie heeft een ander accent, maar
altijd geldt dat ze “de ouders bij de hand
nemen” en hen met nuttige tips stap voor
stap helpen om hun kinderen afhankelijk
van hun leeftijd vooruit te helpen en te
stimuleren.

4
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Mijn eerste spellen

Wat een beestenboel!
2+
1 - 4 Spelers

Drie beestachtig
wankele spellen
waaronder een
coöperatieve
stapelwedstrijd

jaar

Dier op dier junior
Nu wordt het beestachtig
wankel: de dieren vormen
een grote piramide! Wie
klimt op wie? Dat bepaalt de
dobbelsteen, maar ook vingervaardigheid is een vereiste! Of de dierlijke toren blijft
staan, dat hebben de spelers
in de hand! De beste stapelkunstenaar wint.
Art. 306072

2+
2 - 4 Spelers

Een beestachtig
sterk telspel

Tellen maar!
Help boer Tim bij het tellen en voeren van de jonge
dieren. Met dobbelgeluk verplaatsen ze Tims trekker
naar de sappige klaverbladen. Wie zijn laatste klaverblad
aan een diertje voert, wint het spel.
Art. 305880
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Mijn eerste spellen
2+
1 - 3 Spelers

jaar

Berenhonger
De beer heeft reuzenhonger.
Gelukkig staat er al een bord met
verschillende lekkere hapjes
klaar. Maar welke hapjes mag de
kleine beer eerst eten? Dat verklapt de dobbelsteen. Wie helpt
mee om de kleine beer te voeren?
Spelletjes om van te smullen
Art. 301075

2+
1 - 3 Spelers

2+
1 - 3 Spelers

Dobbelwormpje
Wie heeft geluk met de dobbelsteen en slaagt erin om
met kleine rups Roel naar Gloria het glimwormpje te
lopen? Met glow in the dark effect!
Drie leuke spellen
Art. 303641

Naar bed!
Het is de hoogste tijd om naar bed te
gaan! Maar het konijn, de beer en de kat
kunnen niet slapen, want hun bedden,
hoofdkussens en dekens zijn helemaal
overhoop gehaald. Wie slaagt erin om de
dieren snel naar bed te brengen?
Twee ordeningsspellen en een geheugenspel over slapengaan
Art. 304763

6
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Mijn eerste spellen

jaar

2+
2 - 4 Spelers
Mijn thuis
Natuurlijk hoort de föhn in de badkamer. Maar waar
moeten de pan en de teddybeer naartoe? Wat vind je in
huis, wat vind je buiten? Wat is licht, wat is zwaar? In
twee leuke spellen leren kinderen alledaagse voorwerpen kennen en benoemen en ontdekken ze spelenderwijs
het eigen huis.
Twee huiselijke spellen Art. 306357

Koken voor kleine
chef-koks
2+
2 - 4 Spelers

Kleine koks
Kleine chef-kok opgelet! Met een grote portie toewijzingen, een goede lepel raadselkunst en een
flinke handvol memoplezier slaagt hier elk gerecht! In 3 afwisselende kookspellen ordenen en raden
de kinderen ingrediënten en benoemen ze voedingsmiddelen. Ronde na ronde stijgt het kookplezier!
Klaar voor start?
Drie afwisselende kookspellen: ordenen, raden en onthouden Art. 306351
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Mijn eerste spellen

jaar

2+
1 - 4 Spelers
Maxi‘s memo
Er wachten veel knuffeldieren om ontdekt te worden het liefst in paren! Help ze naar bed te brengen vóór
Maxi gaat slapen.
Twee knuffelige eerste memospellen
Art. 306065

2+
1 - 5 Spelers
Dieren voederen
Wat eet de kat, de schildpad of de muis?
En welk voer smaakt het konijn en de
hond het beste? Ontdek het hier!
Een kleine collectie spellen voor
toekomstige dierenverzorgers
Art. 305476

2+
1 - 3 Spelers

8
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Wij ruimen op
Opruimen? Jong geleerd, is oud
gedaan! Wie helpt kleine kater Tapsi
bij het opruimen van al zijn speelgoed?
Een coöperatief ordeningsspel met
memo- en wedstrijdvariant
Art. 303471
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Mijn eerste spellen
2+
1 - 4 Spelers

2
jaar

Visjes vangen
Ontdek de vrolijke zeebewoners die opgewekt door
elkaar zwemmen. Wie is de
beste hengelaar en heeft als
eerste al het speelgoed
verzameld?
Een eerste hengelspel
Art. 5632

Met speelgeld betalen

2+
1 - 4 Spelers
Boodschappen doen
Op naar de markt! Waar koop
je broodjes en hoeveel kosten
de aardbeien?
Een kleurrijke, drukke markt
Art. 302783
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Mijn eerste spellen

jaar

2+
1 - 3 Spelers

Iene, miene, mij, in
welk huis woon jij?
De dieren van de boerderij spelen verstoppertje. Wie wint deze
beestachtige zoektocht?
Een leuk geheugenspel
Art. 301936

2+
1 - 4 Spelers

Bouwplaats
Hoofdopzichter Bruno Beer heeft
jullie hulp nodig om een huis te
bouwen. Breng de juiste onderdelen met de kiepwagen naar de
bouwplaats en ontdek wat een
bouwvakker allemaal doet.
Inclusief Kullerbü-voertuig.
Een coöperatief ordenings- en
memospel
Art. 305213

2+
1 - 4 Spelers

Teddy’s kleuren en vormen
Als kinderen een duik nemen in de liefdevol geïllustreerde
wereld van Teddy, leren ze spelenderwijs kleuren en vormen kennen.
Een eerste verzameling legspellen
Art. 5976
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Mijn eerste spellen

Tijd voor
de oogst!

2
jaar

2+
1 - 4 Spelers

Eerste boomgaard
Onze spelklassieker ”Boomgaard“ voor de
allerkleinsten: de regels zijn aan de leeftijd aangepast en het spelmateriaal is speciaal voor kleine
kinderhanden gemaakt. Plukken jullie het fruit
voor de raaf de boomgaard bereikt?
Een coöperatief kleurenspel
Art. 5524
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Echte mandjes voor je vers geplukte fruit... ook
dat maakt de Boomgaard zo bijzonder!

12

Zorg dat de oogst
klaar is voordat de
puzzel van de raaf
vervolledigd is. Gelukt?
Dan winnen jullie samen!

0012_0013_HABA_Flyer_48_Spiele_NL_21_AS7.indd 2

Haast jullie, want de brutale
raaf zit klaar om het rijpe fruit
te jatten!

29.07.21 17:06

3 - 6 Jaar
1 - 8 Spelers
Jubileumuitgave Boomgaard
Er bestaat geen ander spel dat zo is verbonden
met het merk HABA als deze klassieker.
Herontdek nu de Boomgaard in een verjaardagseditie!
In de boomgaard hangen de sappigste kersen,
appels, pruimen en peren. Maar iemand wil ze
stelen: raaf Theo is in aantocht! Nu hebben de
spelers wat geluk met de dobbelsteen nodig.
Samen proberen ze het fruit te oogsten voordat
de gulzige raaf de boomgaard bereikt.
Wist je trouwens dat dit spel in 1986 bedacht
werd door een onderwijzeres? Het concept: een
raaf, wat fruit en heel veel spelplezier!
Dit was de start van het succesverhaal van de
Boomgaard.
Een coöperatief kleurendobbelspel
Art. 306152
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3 - 8 Jaar
1 - 4 Spelers

Boomgaardje
Jullie helpen Petra Perenboom bij het kersenplukken maar
zijn jullie snel genoeg?
Een coöperatief geheugenspel met kleurendobbelsteen en
driedimensionale kersenboom
Art. 5460

3 - 99 Jaar
1 - 4 Spelers

Boomgaard mini
De Boomgaard in een blikken doosje, handig voor onderweg.
Een coöperatief kleurendobbelspel
Art. 305898

3 - 99 Jaar
1 - 4 Spelers

Boomgaard – het memospel
Alarm! De brutale raaf staat op het punt jullie lekkernijen
weg te kapen. De klassieker als geheugenspel.
Een coöperatief memospel met wedstrijdvariant
Art. 3273

3 - 6 Jaar
1 - 6 Spelers

Boomgaard – Het kaartspel
Fruit oogsten in een kaartspel, zijn jullie klaar voordat de
raaf de boomgaard bereikt?
Een samenwerkingsspel
Art. 4728
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10 in 1
3 - 6 Jaar
1 - 4 Spelers
Mijn grote
Boomgaard-spelletjesverzameling
10 in 1: het originele Boomgaardspel
plus 9 andere boeiende spelideeën in
één doos.
Kunnen de kinderen de rijpe vruchten
plukken, voordat de brutale raaf de
boomgaard bereikt? Kunnen de raven
in hun nest in de boom raken, zonder
dat de tuinierster hen betrapt?
En wie maakt de mooiste fruittaart?
Een leuke spelletjesverzameling over
de boomgaard
Art. 302284
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Rhino Hero

RHINO
HERO
5 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers
Rhino Hero – Super Battle
Rhino Hero en zijn superheldhaftige
vrienden beleven een boel avonturen
op de wolkenkrabber van kaarten.
Wie handig is met de dobbelsteen,
laat zijn superheld hoog naar boven
klimmen maar opgepast voor de
Spider Monkeys die de wolkenkrabber doen wankelen!
Een turbulent 3D stapelspel
Licentiegever: Excel Global Development.

Art. 302810

16
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Rhino Hero
4 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

Rhino Hero – Missing Match
Er is oproer in Rhino City! De
ondeugende schurk Forrest Fox haalt
al weken streken uit. Hij laat telkens
één helft van de vele tweelingen van
de stad verdwijnen … het enige wat
achterblijft, is een grote stofwolk.
Maar de redding is nabij, want
Rhino Hero is in aantocht! Kan hij
ook deze keer weer al zijn vrienden
bevrijden? Wie het beste oplet en zo
de meeste tweelingparen weer bij
elkaar brengt, wint het spel.
Een razendsnel en nauwkeurig
observatiespel
Licentiegever: Excel Global Development.

Art. 306408

5 - 99 Jaar
2 - 5 Spelers
Rhino Hero
Kunnen jullie Rhino Hero helpen om
zijn wankele missie te vervullen en de
wolkenkrabber zo stevig mogelijk op
te bouwen?
Een heldhaftig 3D stapelspel
Licentiegever: Excel Global Development.

Art. 4741

2+
1 - 4 Spelers

Mijn eerste spellen – Rhino Hero Junior
Als een echte superheld speelt Rhino Hero Junior
graag hoog spel en daarbij zet hij kleine wereldontdekkers aan om hetzelfde te doen. Verdieping per verdieping stijgt het plezier, tot de heldhaftige neushoorn
helemaal boven aankomt en de kinderen samen winnen. Het eerste stapelplezier voor de allerkleinsten in
3 verschillende spellen.
Drie coöperatieve ordenings- en stapelspellen
Licentiegever: Excel Global Development.

Art. 305914
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Eenhoorn Flonkerglans

3 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

Wolkenschat
De vier eenhoorns, Flonkerglans, Sterrenstof, Wonderbloem en
Toverstaart, leven in het verre wolkenland. Uitgelaten galopperen ze over de wattenwolkjes, glijden langs de kleurige regenbogen omlaag of spelen met de fonkelende wolkenkristallen.
Daar komt plotseling een onweer opzetten! Wie helpt de eenhoorns zo snel mogelijk bij de zon te komen en op weg ernaartoe zo veel mogelijk wolkenkristallen in veiligheid te brengen?
Een fascinerend dobbel- en wedloopspel
Art. 300194

3 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers
Flonkerbingo
Eenhoorn Flonkerglans en haar vrienden spelen
vandaag flonkerbingo. Wie verzamelt snel
wolkenkristallen op zijn/haar kaart?
Een betoverend bingospel
Art. 303649
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Eenhoorn Flonkerglans

4 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers
Party voor Rosalie
Wie helpt de eenhoorns Flonkerglans, Sterrenstof,
Wonderbloem en Toverstaart om wolkenkristallen te
verzamelen en vrienden te vinden voor het welkomstfeest
van Rosalie? Maar haast jullie! Iedereen moet er zijn
voor Rosalie op de partywolk aankomt.
Een coöperatief bord- en verzamelspel
Art. 302769

4 - 99 Jaar
1 - 4 Spelers
Stapelwolken
De vijf kleine eenhoorns wonen in
een prachtig wolkenkasteel. Met
een heleboel wolken en een beetje
magie bouwen de eenhoorns steeds
nieuwe torens. Stapel mee aan een
nieuwe thuis voor de eenhoorns.
Een coöperatief stapelspel
Art. 304541
Vrienden-kwartet

4 - 99 Jaar Eenhoorn Flonkerglans en haar
vriendinnen spelen vandaag kwartet!
2 - 6 Spelers Verzamel zoveel mogelijk kwartetten
in dit feeërieke kaartspel.
Een fonkelend kaartspel
Art. 301795
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3
jaar

3 - 12 Jaar
2 - 6 Spelers

Mijn eerste spelletjesdoos
Deze spellenverzameling brengt de mooiste spelletjes in één doos bij elkaar en zorgt 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. 10 spelideeën voor uren speelplezier Art. 4687

4 - 8 Jaar
1 - 4 Spelers

20
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Hamsterbende
De hamsters razen door hun hol,
het is hoog tijd om een wintervoorraad aan te leggen? Slagen jullie erin
alles naar de juiste voorraadruimte
te brengen vóór de bladeren van de
boom gevallen zijn en de egel zich in
zijn bladerenhoop verstopt?
Een gezwind verzamel- en
samenwerkingsspel
Art. 302389

uniek spelbord met
bewegende
elementen

29.07.21 17:19

3

Kleurrijke stekeltjes

jaar

3 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

Allemaal stekeltjes!
Vandaag verkleden de egelkindjes zich: ze
willen graag grote stekels in hun lievelingskleur! Maar pas op: de wind kan de bladeren flink door elkaar blazen! Wiens egel als
eerste helemaal met blaadjes in de juiste
kleur is versierd, wint dit stekelige spel.
Een vrolijk geheugenspel
Art. 305590

3 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

Naar de ark
Het regent al uren! De spelers helpen Noah om de dieren
met hun juiste bagage aan boord te krijgen! Daarvoor
moeten ze het goede kofferkaartje voor elke viervoeter
zoeken en onthouden waar de natte koffers liggen.
Zodra alle dieren veilig aan boord zijn, winnen de spelers.
Een memo-spel dat samenwerking stimuleert
Art. 305841

pelet
nde
en
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Lucky Langhals
De magen van de giraffenvrienden knorren luid. De begeerde
lekkernijen hangen echter net aan de allerhoogste takken van
de boom. De giraf met de langste hals wint.
Een legspel voor waaghalzen
Art. 305114

jaar

3 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

3 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

3 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

22

Pitsstop
Start! Maar let op: alleen wie bij de
pitsstop even snel is als op het circuit,
heeft het talent van een echte kampioen! Wie als eerste een ronde met alle
pitsstops heeft voltooid, wint het spel.
Een razendsnel dobbelspel
Art. 305262

0022_0023_HABA_Flyer_48_Spiele_NL_21_AS12.indd 2

Kleine vogel, grote honger
Wiens kuiken wordt als eerste een sierlijk vogeltje?
Geluk met de dobbelsteen beslist waarmee de kuikens
gevoerd mogen worden en hoe snel ze groeien.
Een guitig verzamelspel
Art. 302370
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3

3 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

jaar

Draak Dondertand –
De vuurkristallen
Draak Dondertand en zijn
drie vrienden Vonkenvlucht,
Zilverschicht en Vuurstaart
zijn erg opgewonden: zo
meteen start de wedstrijd
door het Drakendal.
Een bliksemsnel wedloopspel
Art. 301892

3 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers
Parelparty
Parelfeestje op het koraalrif! De
familie Mossel stelt hun mooiste
parels ter beschikking voor de
parelguirlandes! Maar ook de
octopus is gek op parels en verzamelt driftig mee. Wie maakt de
langste parelketting?
Een parelachtig verzamel- en
rijgspel
Art. 305869
Hop in galop!
De paarden moeten snel terug
naar de paardenboerderij. Maar
eerst hebben ze nog een bos
wortelen, een zak haver, hoefijzers en drinkwater nodig. Wie
onderweg steeds de juiste dobbelstenen kiest, kan zijn paard
met een beetje geluk als eerste
naar de box brengen.
Een paardesterk racespel met
3 varianten
Art. 5434

3 - 12 Jaar
2 - 4 Spelers

0022_0023_HABA_Flyer_48_Spiele_NL_21_AS12.indd 3
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3
jaar

10 leerspellen in 1
3 - 8 Jaar
2 - 4 Spelers
Mijn eerste spellenzoo
In de zoo is er heel wat aan de hand! De apen maken heibel, de veelvraat heeft
alweer honger en de kameleons veranderen voortdurend van kleur. In 10 beestachtige
spellen oefenen de spelers hun concentratie, tastzin, inzicht in getallen en hoeveelheden en kennis van kleuren en vormen.
Een leuke verzameling leerspellen
Art. 305175

24
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4
jaar

4 - 8 Jaar
1 - 4 Spelers

Met grote
spelfiguren

Karuba Junior
Samen gaan de spelers op een
avontuurlijke schattenzoektocht
in de jungle van het eiland Karuba! Lukt het de spelers om de
padkaartjes zo aan te leggen dat
ze alle schatten bereiken voordat
de gemene piraten het eiland
overvallen? Ze zullen goed moeten samenwerken en ook goed
uitkijken voor de tijgers die de
weg versperren. Met een beetje
geluk en gezond verstand zijn ze
sneller dan de piraten!
Een coöperatief legspelavontuur
Art. 303408
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4
jaar

4 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

4 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers
Gris en grijp!
Bij dit levendige spel gaat het erom zo
snel mogelijk de afbeeldingen te
grijpen, die net gegooid werden.
Wie het snelst reageert, wint het spel.
Een levendig reactiespel
Art. 304264

Little Fox Dierendokter
Het is druk bij de dierendokter:
de egel is verkouden, de vleermuis
heeft zijn vleugel verstuikt en de
haas heeft een buil op zijn kop.
Help de kleine vos om de patiënten juist te behandelen. Wie verzorgt als eerste 5 verschillende
dieren?
Een grappig dobbelspel
Licentiegever: Fox and Sheep.

Art. 302799

4 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

Buntikus
In het vrolijke land Buntikus zijn de
kleuren verdwenen. Nu moeten de
spelers de huizen, bloemen, luchtballonnen en regenbogen weer laten
stralen in de mooiste kleuren. Daarvoor hebben ze wat geluk nodig met
de dobbelstenen en moeten ze slimme keuzes maken. Wie als eerste
zijn kleurplaat heeft ingekleurd, is
de winnaar. Met 4 verschillende
tekeningen en 10 kleurpotloodjes.
Een vrolijk kleurenspel
Art. 305540
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4
jaar

Hoog op de regenboog
4 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers
Regenboogbende
Heel hoog in Wolkenland woont de regenboogbende: Kody Koala,
Cammy Kameleon, Penny Pinguïn en Lazy Lou. Wanneer de zon
schijnt en het tegelijkertijd regent, toveren de vier vriendjes de mooiste
regenbogen tevoorschijn. Overal waar deze de aarde raken, fonkelen
waardevolle wolkenkristallen. Laat zien dat je een goed oog hebt voor
grootte en afstand en verzamel als eerste 3 gouden wolkenkristallen.
Een fantastisch regenboogspel
Art. 306178
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4
jaar

4 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

Dier op dier – Het wankele stapelspel
Stapelkunstenaars opgelet: de dieren vormen een
grote piramide. De flamingo moet op de krokodil
klimmen, het schaap op de flamingo, de slang op het
schaap … Nu alleen het evenwicht niet verliezen!
Een wankel stapelspel
Art. 305522

4 - 99 Jaar
1 - 4 Spelers
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De wolkenmaker
De wolkenmaker en de kraai koken
samen het ongelooflijkste weer! Maar
als de wolkenmaker er een keer niet is,
heeft de kraai jullie hulp nodig. Met
een goed geheugen verzamelen jullie de
ingrediënten voor de drie receptenkaartjes voordat de wolkenmaker weer
thuiskomt.
Een coöperatief memo-loopspel
Art. 305517

29.07.21 17:34

5
jaar

Houd de dief!
5 - 99 Jaar
1 - 4 Spelers

Rechercheur Muis stopt het gespuis!
De boeven willen uitbreken! Rechercheur Muis is hen op het spoor, maar hij heeft de
speurneuzen van de spelers nodig. Wie zat als laatste in de cel met de vluchttunnel?
Als de spelers de juiste tip geven, hebben ze de ontsnappingspoging verijdeld en
wordt de boef weer gevat. Wie de meeste ontsnapte boeven inrekent, is de winnaar!
Een verdraaid spannend geheugenspel
Art. 306116
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5
jaar

5 - 99 Jaar
2 - 5 Spelers
Ontgrendeld!
Schattenjacht! In een oud en verlaten kasteel
zwerven jullie nieuwsgierig door de vele gangen en
kamers tot in een grote torenkamer. In de stenen
vloer zitten verschillende diepe gleuven en er liggen
drie enorme sleutels klaar. Jullie trekken snel je conclusie, steken een sleutel in een gleuf en waarachtig:
in het midden van de kamer opent zich als bij
toverslag een luik, vol met fonkelende edelstenen.
Een razendspannend geheugenspel
Art. 305875

Kies een willekeurige sleutel …

… steek hem in de juiste plek
op het spelbord …

… en maak waardevolle
edelstenen buit!

5 - 99 Jaar
2 - 6 Spelers

30

Monza
De grootste autoracers aller tijden staan met ronkende motoren klaar aan de start.
Wie zal de Grote Prijs van Monza winnen? Alleen wie met de dobbelstenen de juiste
combinaties gooit, maakt kans op de begeerde beker.
Een turbulente autorace Art. 4416
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5
jaar

Op de plaatsen, klaar, start!
Slakkenrace
Bij de glibberige slakkenwedstrijd
in de moestuin van mevrouw Meier
bewegen Sebastian Slak, Gloria
Glibber en co. zich langzaam
vooruit, maar toch slagen ze erin
over elkaar te kruipen of elkaar
voorbij te glijden. Wie er door
geluk met de dobbelstenen én handige zetten in slaagt om de slakken
op het erepodium te brengen, krijgt
de meeste punten en wint.
Een magnetisch slakkendobbelspel
Art. 304122

5 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers
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5
jaar

5 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

Toverketel
Heks o flex! Groen spinnenrag! De tovenaarsleerlingen
van de toverschool Magica
zwaaien hun toverstaf heen en
weer van opwinding! Vandaag
is de grote tovertest! In de
magische toverketel wordt een
toverdrank gebrouwen. Maar
let op: als je eenmaal in de
ketel roert, veranderen de
ingrediënten als bij toverslag
van kleur. Wie behoudt het
overzicht over de toverketel en
weet altijd waar de nodige
ingrediënten te vinden zijn?
Een magisch en verdraaid gek
memo-loopspel
Art. 305218

met magisch
draaimechanisme

5 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

5 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

Opgeruimd staat netjes!
Chaos in de kinderkamer? Voor slimme
opruimers is dat geen probleem. Wie de
minste rommel onder zijn bed heeft, is
de winnaar.
Een spannend zoekspel
Art. 306131

Sterk als een draak
Iedereen weet hoe dapper draken zijn.
Maar ze hebben ook een goed geheugen
nodig en dat moeten ze bij de drakenwedstrijd rond de borrelende vulkaan bewijzen!
Een vurige drakenwedstrijd
Art. 5468
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5
jaar

5 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

Edelstenen in
het maanlicht

Helden van het maanlicht
Het is midden in de nacht en het land slaapt vredig. De volle maan verlicht de
tuin tot aan de hoge poort van de majesteitelijke burcht. Alleen de nachtelijke
bewoners zijn nog klaarwakker. Zweeft daar een smaragd voorbij het raam?
O nee, Zirroz, de boze tovenaar, is aan het werk. Met zijn toverstaf laat hij
stiekem alle edelstenen door de toegangspoort zweven. Dat moeten wij voorkomen! Snel naar buiten, dan kunnen we hem te slim af zijn en onze schat
terughalen! Een betoverend verzamel- en schuifspel
Art. 306485
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5
jaar

Find the code!

• individueel te vullen
schatkist
• met zelf instelbaar
cijferslot voor nieuwe
raadsels en avonturen
• raadsels zonder tekst in
3 verschillende
moeilijkheidsgraden
Raadsels oplossen
Na een opwindende tocht over de woeste zee bereiken de
avonturiers een eiland. Nog wat schuchter betreden ze dit
en dan bevinden ze zich plots midden in een geheimzinnige wereld. Hier blijken piraten en fantasierijke wezens te
leven. Plots ontdekken de avonturiers een schatkist maar
die blijkt vergrendeld met een cijferslot. Slagen ze erin de
cijfercode te kraken?

De schatkaart in elkaar puzzelen

De juiste code vinden

De avonturiers komen in het bos bij een mysterieuze
stenen poort. Plots staan ze midden in een fantastische
wereld en ontdekken ze een schatkist met een cijferslot.
Om de code te kraken, moeten ze samen de raadsels op
de raadselkaart oplossen.

5 - 10 Jaar
1 - 6 Spelers

5 - 10 Jaar
1 - 6 Spelers

Find the code!
Pirateneiland
Art. 304839

Find the code!
Fantasieland
Art. 304840
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5 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

5
jaar

Dappere dwergen
Op berg Fonkelkracht vind je de
prachtigste edelstenen. Dus pak je
hamer en tik de waardevolste
schatten naar beneden. Maar wees
voorzichtig: wie te hard tikt, maakt
draak Dragomir wakker en verliest
zijn buit!
Een pittig behendigheidsspel
Art. 305846

5 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

Blus de brand!!!
Tatutatuuu, de brandweer is er al om
de brandende hooibalen in het weiland van boer Rudi te blussen! Help
de brandweer om zo snel mogelijk het
vuur te bereiken en word beloond
met welverdiende blusmedailles.
Een brandspannend legspel
Art. 305482
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5
jaar

5 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

6

Fonkelschat
De drakenkinderen hebben een heel bijzondere schat ontdekt: een
ijszuil met ingevroren fonkelstenen. Die wil iedereen natuurlijk graag
hebben. Samen met de drakenpapa verwijderen de spelers de ene na
de andere ijsring om de ijszuil te laten smelten waardoor de
fonkelstenen naar beneden rollen. Welk drakenkind heeft aan het
einde de meeste fonkelstenen in zijn hol verzameld?
Een spannend verzamelspel Art. 303403

jaar

6 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers
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Fonkelschat –
Het drakenei
Oh nee, het nest met het
drakenei en de fonkelstenen is een ijszuil geworden! Help de drakenmama
om de dikke laag ijs te
verwijderen. Maar wees
voorzichtig: het ei mag
immers niet vallen! De
gevallen fonkelstenen leveren alleen punten op als ze
verzameld worden en op
de amulet komen te liggen.
Een fonkelend drakenspel
Art. 305299

30.07.21 09:58

Vallei der Vikingen

6
jaar

Met de kogel de vaten
omverkegelen...

...Vikingen op de steiger
verplaatsen...

Vallei der Vikingen
In de Vallei der Vikingen vindt het jaarlijkse vatenkegelspel plaats. De
spelers hebben moed, behendigheid en koelbloedigheid nodig, om met
de kogel de juiste vaten omver te kegelen 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 meeste goudstukken kan
buitmaken, wint het spel.
Een tactisch behendigheidsspel
Art. 304699
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...en goudstukken buitmaken!

6 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers
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6
jaar

6 - 99 Jaar
2 - 5 Spelers

8

Overal erwtjes
Erwtenchaos! Leg de erwten in de juiste volgorde en ontvang als
beloning de reuzenerwten! Let ondertussen op voor erwtendieven en pecherwten maar
ook op de ogenschijnlijk waardeloze erwtensmurrie. Wie wordt de meester-erwtenteller?
Een grappig telspel
Art. 304277

jaar

8 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers
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Het masker van Amon Ra
Wie slaagt er als eerste in om langs alle
foto-elektrische versperringen te komen
en het kostbare masker van Amon Ra te
pakken te krijgen? Spelplezier dat terloops rekenkundige vaardigheden oefent.
Een lastig rekenspel
Art. 5769

30.07.21 10:00

Wie gaat mee op
wereldreis?

8 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

8
jaar

Landen van Europa
Ken jij Europa als geen ander?
Help de vier toeristen zich te
oriënteren op hun reis rond het
speelbord.
Een razend leuk kennisspel
Art. 304534
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8

jaar
en meer...
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Spannende misdaadspellen
met verschillende
moeilijkheidsgraad

8

jaar
en meer...

8 - 99 Jaar
1 - 4 Spelers
Los jij het efficiëntste de sabotage, de roofoverval of de
moorden op? Combineer als de beste de aanwijzingen en
vind de juiste cijfercode om de daders achter slot en grendel
te brengen. Maar opgelet, uiteindelijk is de winnaar niet per
se de snelste rechercheur, maar wel de meest efficiënte!
Spellen in verschillende moeilijkheidsgraad, zeer aantrekkelijk
om herhaaldelijk te spelen en met unieke oplossingscontrole
met sleutelmechanisme.

The Key –
Moord in de Oakdale Club
Oakdale Golfclub wordt
opgeschrikt door een dramatische reeks moorden - er zijn
drie mensen vermoord! Ga
op onderzoek en vind de aanwijzingen van de daders, tijd
van de moorden, plaatsen
delict, moordwapens en
vluchtvoertuigen en vind zo
ze de juiste cijfercode om de
moordenaars te vatten.
Art. 305612

The Key –
De roof in Cliffrock Villa
Een serieuze roofoverval schudt
Cliffrock Villa op zijn grondvesten. Waardevolle kunstvoorwerpen werden gestolen! Wie zijn
de daders, wanneer vonden de
diefstallen plaats? Wat werd er
gestolen en hoe zijn de daders
kunnen ontkomen? Met de juiste tips vinden jullie de code om
de daders te ontmaskeren.
Art. 305545

The Key –
Sabotage in Lucky Lama Land
Lucky Lama Land wordt opgeschrikt door een reeks ernstige
sabotages! Meerdere attracties van
het pretpark werden gemanipuleerd. De spelers starten het onderzoek en combineren de aanwijzingen van de dag van het misdrijf, de
daders, het gereedschap en de
plaats delict. Ten slotte moeten ze
de juiste cijfercode maken om de
saboteurs achter slot en grendel te
brengen.
Art. 306202
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8

jaar
en meer...

Expeditie op Karuba

8 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers
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Karuba
Eindelijk! Na een lange boottocht hebben de schattenzoekers het eiland
Karuba bereikt en kunnen ze op zoek
naar de verborgen schatten. Wie
brengt zijn expeditieteam zo slim
mogelijk over de junglewegen, let op
voor zijn medespelers en kijkt uit naar
goud en kristallen aan de rand van de
weg? Het belangrijkste is echter om tijdig te beginnen rennen! Enkel wie als
eerste aankomt, krijgt de waardevolste
tempelschatten!
Een boeiend legspel
Art. 300934

30.07.21 10:08

8

8 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

jaar
en meer...

Dobbelkoning – Uitbreiding van het koninkrijk
Een droom wordt werkelijkheid. Je hebt je koninkrijk omgetoverd van een trieste woestenij
tot een kleurrijke en welvarende toekomst. Dwergen, elfen, feeën, kabouters en mensen zijn
van overal gekomen om samen in vrede te leven in jouw koninkrijk. Maar zo langzamerhand
wordt het wat krap. Er moet nieuw land gekoloniseerd worden. Met handigheid en geluk
gooien jullie de beste gebieden. Dwergen kennen de winstgevende gebieden, elfen delven
edelstenen, feeën verdrijven draken, kabouters veroveren vreemd land en mensen sluiten de
beste vastgoedcontracten. Wie de beste plaatsen en de meeste edelstenen heeft, wint het spel.
Een tactisch dobbelspel
Art. 306403

8 - 99 Jaar
2 - 5 Spelers

Dobbelkoning
Lok al dobbelend de beste burgers naar jouw
bloeiende koninkrijk. Een pittig gokspel
Art. 303487
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8

jaar
en meer...

Elegantie in de Japanse tuin

8 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

Miyabi
Elegant, gracieus en sierlijk, zo
moet een Japanse tuin eruit
zien! In dit spannende legspel
zijn tactiek en structuur geen
overbodige luxe. Alleen wie op
verschillende niveaus stenen,
struiken en bomen handig
plaatst en vijvers en pagodes
aanlegt volgens de Miyabikunst, wordt de beste tuinbouwmeester van het seizoen.
Inclusief vijf uitbreidingen!
Een legspel met niveau
Art. 305250

De speler plaatst planten,
vijvers en pagodes in zijn
tuin. De lantaarnvelden
tonen welke plaatsen nog
beschikbaar zijn.

Tijdens het spel mogen tuinonderdelen op elkaar gelegd
worden en gaat je tuin de
hoogte in.

Houd rekening met de
bonuskaartjes en het aantal
kaartjes in elke rij van je
tuin! De speler met de
meeste punten wint het spel.
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De show begint!

8

jaar
en meer...

8 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers

Dragondraft
Het absolute hoogtepunt van de
jaarmarkt: de drakenshows in de
avond! De spelers moeten slim
kiezen welke draken hun talenten
mogen laten zien op het programma. De keuze is absoluut
niet makkelijk, want elke gevleugelde kunstenaar heeft zijn eigen
bijzondere eigenschappen. Naast
de draken zijn er enkele kobolden
die als vrijwilliger helpen met de
voorbereidingen. Voor de beste
drakenprestaties moeten de spelers vooruit plannen en de juiste
tactiek gebruiken. Wie na de vijfde avondshow in totaal de meeste
toeschouwers heeft weten te
lokken, wint.
Een drakesterk tactiekspel
Art. 305888

Om de beurt nemen de
spelers een draken- of
koboldkaartje van het
spelbord.

Bouw tribunes of ruil je
koboldhulpjes in voor
bonussen...

… en trek zoveel mogelijk
toeschouwers aan!
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LogiCase

Los jij de
raadsels op?

•
•
•
•
•

77 raadsels per set
solo puzzelplezier!
stimuleert logisch denken en concentratie
spannend oplossingsmechanisme
handig voor onderweg

4+
1 Speler

Startersset 4+
Art. 306118

Uitbreidingsset
Dieren
Art. 306122

Uitbreidingsset
Alledaagse leven
Art. 306123

5+
1 Speler

Startersset 5+
Art. 306120

Uitbreidingsset
Piraten
Art. 306124

Uitbreidingsset
Prinsessen
Art. 306125

Startersset 6+
Art. 306121

Uitbreidingsset
Bouwplaats
Art. 306126

Uitbreidingsset
Natuur
Art. 306127

6+
1 Speler
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Reisspel

tie

Goede reis!
Klassiekers in een magnetische reisversie.
Ideaal voor onderweg!

3 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers
Vakantiememo
Art. 306058

4 - 99 Jaar
2 - 4 Spelers
Jungle ladderspel
Art. 306051

5 - 99 Jaar
2 - 3 Spelers
Zwembad halma
Art. 306037

5 - 99 Jaar
2 Spelers
4 aan het strand
Art. 306044
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Klaar om te
spelen?

Start!
Verkrijgbaar bij:

Voor specifieke vragen:
beLONG – HABA Benelux
Dalenbergstraat 91
3583 Paal - Beringen
België
info@belong.be

Vergissingen en
wijzigingen voorbehouden
Printed in Germany

HABA Sales GmbH & Co. KG
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany
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