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 3+4 j. 32 kind. 
FLOOPING
Vleermuizen vliegen door elkaar, druk op zoek naar een plaatsje in 1 van de 12 kamers van 
het fort. Gebruik de katapult om de vleermuizen te helpen hun plaatsje te bemachtigen. 
Wie de meeste kamers kan vullen wint het spel!

LU1613   € 35,95

3+5 j. 32-5 kind. 
BINGO
Bingoplezier over de hele lijn. Jong en oud kunnen hier hun geluk beproeven. Het uitgebreide 
assortiment accessoires laat niets te wensen over. De handslinger zet de bingotrommel in 
beweging en wanneer de richting verandert, valt de eerste cijferbal in het compartiment. 
Wie vult als eerste een rij horizontaal, verticaal of diagonaal zodat ze "BINGO" kunnen 
roepen? Kinderen kunnen spelenderwijs het alfabet leren en met cijfers werken. Wie mag de 
bingo-trommel draaien en de letter- en cijferballen op het spelbord plaatsen?
Inhoud: Bingotrommel, 150 borden, 75 ballen, 18 kaarten, balhouder.

CL9973   € 22,95

3+6 j. 
TWISTER
Linkerhand op geel, rechtervoet op groen. Kan jij je 
evenwicht bewaren tijdens Twister terwijl je je in de 
gekste posities wringt?

BS98831   € 29,95

3+8 j. 32-6 kind. 
LINKS RECHTS DOBBEL WEG
Een turbulent dobbelspel! Hou je zenuwen in de hand, niet je 
dobbelstenen! Vliegensvlug rollen de dobbelstenen en worden ze tussen 
de viltjes heen en weer geschoven. Wie door geluk met de dobbelsteen, 
snelheid en een goed overzicht de meeste viltjes verzamelt, wint en mag 
de volgende ronde met de dobbelsteen gooien.  € 16,95
RY4966    € 14,99

3+8 j. 32-5 kind. 
DOBBELKONING
In dit pittig gokspel speel je een echte koning en ga je op zoek naar de 
beste onderdanen. Gooi de dobbelstenen en zorg voor een welvarend 
koninkrijk. Gooi drie keer met de dobbelstenen en probeer aan de 
voorwaarden op de kaarten te voldoen. Let wel op voor de schurken en 
draken want deze kunnen grote ravage aanbrengen. Wie aan het einde 
van het spel de waardevolste burgers heeft wint het spel.

TC4968   € 16,95

3+7 j.  
32-10 kind. 
JUNGLE SPEED
Bij Jungle Speed moet je zo snel mogelijk al je 
speelkaarten wegspelen. Dit doe je door aandachtig 
naar de kaarten op tafel te kijken. Draait een 
tegenstander een kaart om waarop hetzelfde symbool 
staat als op de jouwe? Pak dan zo snel mogelijk de 
totem en raak jouw kaart kwijt. Maar let op, want 
sommige figuren lijken wel hetzelfde, maar zijn net 
iets anders!

BS50518   € 24,95




