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Beleef een heerlijke tijd met de borden kaartspellen van White Goblin Games!
In deze uitgave:
Alles over de leukste
(familie)spellen!

Kaartspellen: Als tussendoortje,
voor op reis of als cadeautje!

Win een spellenpakket!

Welkom bij deze eerste uitgave van Heerlijk Spelen!
Heerlijk Spelen is volledig gratis, staat boordevol
nieuwtjes en spellentips en wordt met name
verspreid via winkeliers en beurzen.
Wij wensen u heel veel lees én  natuurlijk
speelplezier toe!

Het team van White Goblin Games

INHOUDSOPGAVE:
Voorwoord en inhoudsopgave
Diverse korte berichten:
• herspeelbaarheid
• eigen ontwikkeling
• solo spelen
• prijzen en nominaties
• social media
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UIT EIGEN KEUKEN
Wist je dat White Goblin Games niet alleen
in eigen land, maar ook internationaal
hard aan de weg timmert? White Goblin
Games brengt namelijk niet enkel Nederlandstalige spellen op de markt: al sinds
2010 verschijnen er meertalige spellen ‘uit
eigen keuken‘, die wereldwijd worden verkocht. White Goblin Games werkt hiervoor
samen met spelbedenkers en illustratoren
uit alle landen van de wereld. We beschikken over gigantisch veel prototypes van
mensen die zelf een spel hebben bedacht.
Na uitgebreide tests van deze prototypes,

SOLO SPELEN

wordt een besluit genomen. Als zo’n prototype dan voldoet aan al onze selectiecriteria, dan wordt besloten om het uit te
geven en op te nemen in de catalogus.
Vervolgens wordt voor elk spel de meest
geschikte illustrator gezocht, de beste vertalers en natuurlijk de producent die de beste
kwaliteit kan leveren voor de beste prijs.

ook het thema van een spel veranderd. Zo
ging Crooks oorspronkelijk over archeologie en allerlei opgravingen en bevatte
het prototype nog niet de speciale eigenschappen die sommige gangsters nu wél
hebben. Al met al kan dat hele creatieve
proces wel een jaar duren en uiteraard
gaan er enorm veel tests aan vooraf!

Vaak wordt aan het prototype overigens
nog het een en ander aangepast of toegevoegd, bijvoorbeeld om de herspeelbaarheid van het spel te vergroten. Dat is
belangrijk: je moet het spel keer op keer
blijven spelen en het moet elke keer weer
leuk blijven. Wist je bijvoorbeeld dat het
prototype van het basisspel van Rattus
maar 4 karakterkaarten telde? Soms wordt

Voorbeelden van recente titels ‘uit eigen
keuken‘ zijn overigens het leuke memo spel
Face 2 Face, het internationaal zeer gewaardeerde Rattus, de hit Panic Station, het zeer
avontuurlijke familiespel Lost Temple, het
vlotte kaartspel Crooks, het slagenspel Little
Devils, de topper-voor-2: Revolver en Call To
Glory, een prachtig spel van Michael
Schacht.

Heb je even niemand om mee te spelen?
Geen probleem, want diverse spellen van
White Goblin Games kun je óók in je eentje
doen. Zo bevatten Mondo (genomineerd
Spel van het Jaar 2012 en Nederlandse
Spellenprijs 2012) en Mondo Sapiens beide
spelregels voor 1 speler. En ook K2 bevat
een super spannende solovariant!
Houd je van dobbelen, dan kun je met
het strategische dobbelspel Roll Through
The Ages uit de voeten. Wist je trouwens
dat je bijna elk coöperatief spel ook in je
eentje kunt spelen? Tip: als je Het Verboden
Eiland (genomineerd Speelgoed van
het Jaar 2011 en Nederlandse Spellenprijs 2011) alleen wilt spelen, neem je
zelf 2 pionnen en 2 rollen. Dan kun je het
uitstekend in je eentje spelen, met het spel
als je tegenstander!

NADER KENNIS MAKEN? DAT KAN!
Veel winkeliers die de spellen van White Goblin Games voeren, beschikken over
demo-exemplaren van onze titels. Zij laten je graag zien hoe de spellen werken en wat
je zoal in de doos kunt aantreffen. Onze verkooppunten tref je aan op onze site, onder
het menu-item ‘verkooppunten’. Daarnaast staat White Goblin Games jaarlijks op een
behoorlijk aantal beurzen en evenementen. Ook daar kun je nader kennis maken met
onze titels. Wil je weten op welke beurzen je ons tegen kunt komen? Schrijf je dan via
onze site in op onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter en Facebook.
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KEER OP KEER OP KEER OP KEER…
Spellen zijn al duur genoeg. Ook al staat
White Goblin Games als uitgever bekend
om kwalitatief hoogwaardige spellen voor
zéér fraaie prijzen (we horen vaak dat mensen vinden dat we ‘waar voor hun geld
bieden‘), tóch blijven we het ENORM belangrijk vinden dat je onze spellen keer op
keer kunt én wilt blijven spelen, zodat je
maximaal plezier beleeft aan het spel. We
doen dat op verschillende manieren. Zo
kun je in spellen als Het Verboden Eiland,
Mondo, maar ook het superspannende
bergbeklimmersspel K2 de moeilijkheidsgraad aanpassen en verhogen. Heb je het
spel een beetje onder de knie, dan kun je
de uitdaging dus telkens weer wat groter
maken. Spellen als Call To Glory, Artifact,

Dragon’s Gold, King’s Nation, Völuspá,
Heersers van de Nijl en zelfs Face 2 Face
bevatten standaard in de doos al uitbreidingen en variaties. Ook dat verhoogt de
herspeelbaarheid van de spellen natuurlijk
enorm, zodat je ook deze titels kunt blijven
spelen.
Met alle karakterkaarten en uitbreidingen
van Rattus die inmiddels het levenslicht
zagen, kun je het spel momenteel in miljoenen verschillende combinaties spelen. De
nieuwe uitbreidingen van Revolver zorgen
ervoor dat je zelf je deck samen kunt stellen, in de vorm en op de manier die jij wilt.
En bij titels als Coney Island en Ninjato kost
het wel een paar potjes om de verschillen-

PRIJZEN, PRIJZEN, PRIJZEN!
Diverse spellen van White Goblin Games werden in de loop der tijd nationaal én
internationaal genomineerd voor diverse prijzen! Even een kleine greep uit alle
nominaties:
• Brass: Nederlandse Spellenprijs 2010
• Endeavor: International Gamers Award
2010
• Het Verboden Eiland: Speelgoed van het
Jaar 2011 en Nederlandse Spellenprijs
2011
• Inca Empire: International Gamers Award
2011
• K2: Nederlandse Spellenprijs 2011

• Macao: International Gamers Award
2010
• Mondo: Spel van het Jaar 2012 en
Nederlandse Spellenprijs 2012
• Ninjato: Nederlandse Spellenprijs 2012
• Norenberc: Tric Trac D’or 2011
• Rattus: Beste familiespel Lucca 2011
• Roll through the Ages: Nederlandse
Spellenprijs 2010

Kijk voor alle nominaties en prijzen op onze website!
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de mogelijkheden en strategieën volledig
te doorgronden. Kortom; de spellen van
White Goblin Games speel je niet alleen
keer op keer, maar zelfs keer op keer op
keer op keer!

MIS NIETS!
Wil je niets missen? Volg ons dan op Twitter en Facebook of schrijf je op onze site in
voor onze nieuwsbrief. Sowieso vind je in
veel van onze speldozen kaartjes met een
unieke registratiecode. Met het registreren
van je aankoop, maak je niet alleen kans
op een spellenpakket, maar houden we je
ook op de hoogte van spelregelvarianten,
uitbreidingen en andere nieuwtjes. Soms
hebben we leuke extra’s: zo krijgt iedereen
die Get Nuts aanschaft en registreert, per
post nog eens 10 bonuskaarten toegestuurd
die een leuke uitbreiding vormen op het basisspel. Uiteraard kost je dit helemaal niets!
Registreren loont dus absoluut de moeite!
WWW.FACEBOOK.COM/
WHITEGOBLINGAMES
WWW.TWITTER.COM/
WHITE_GOBLIN
WWW.YOUTUBE.COM/
WHITEGOBLINGAMES

WIN EEN SPELLENPAKKET!
Prijzen winnen?
Ga naar www.whitegoblingames.nl/magazine, doe mee met de
prijsvraag én maak kans op een spellenpakket van White Goblin Games!

TEKEN JE EIGEN DWEEBIE!
Dweebies is één van de leukste
en meest succesvolle kaartspellen van White Goblin Games.
Kopieer deze Dweebie op een
A4-vel en teken zo je éigen
Dweebie! Stuur ‘m op naar onderstaand adres en je maakt kans
op één van onze andere kaartspelletjes, zoals Gubs, Crazy
Creatures of Muisgeflipt.

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Leeftijd:

Dweebie

Naam

Dweebie
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Stuur je Dweebie naar:
Dweebies
Kijlstraat 54
9571 AL 2e Exloërmond
Nederland

FACE 2 FACE
Vrolijke gezichten om de speeltafel.

W

 ite Goblin Games heeft ook aan de allerkleinsten gedacht, want immers
h
jong geleerd is oud gedaan. Met het snelle memo-spelletje Face 2 Face
krijg je gegarandeerd vrolijke gezichten om de speeltafel.

Het spelprincipe is geniaal in zijn eenvoud: op tafel leg je gedekt alle 32 dierentegeltjes.
De helft van deze tegels bevat in het midden gat. Wanneer je aan de beurt bent, draai je
er 2 open: één tegeltje mét gat en eentje zonder gat, en die leg je over elkaar heen. En
dat levert altijd vrolijke gezichten op: trek je twee bij elkaar horende tegels en creëer je zo
een dier (bijvoorbeeld een olifant), dan scoor je direct punten. Trek je twee verschillende
tegels, dan is er lol om de vreemde dieren die er ontstaan, zoals een kroko-leeuw, een
oli-tijger of een baviaan-bizon.
Face 2 Face is een snel en vlot spel, waarin het geheugen van zéér jonge kinderen op
leuke en speelse wijze wordt getraind. Het spel kan al gespeeld worden vanaf 2 jaar en
bevat naast bovengenoemde basisversie nog 3 varianten, waaronder een variant voor
kinderen vanaf een jaar of 3, 5 en 6. Kortom; met Face 2 Face kunnen ze nog jaren plezier
beleven! En: vrolijke gezichten om de speeltafel gegarandeerd!

MODDERVARKENS
Ga dat varkentje maar eens wassen!

I

n de modder voelt een varken zich pas
écht fijn! Het zal je dan ook niet verbazen dat in het vlotte en vrolijke kaartspel
‘Moddervarkens’ de spelers hun varkens
lekker in de modder mogen laten spelen.
Hoe schoner je varkens op het einde van
het spel zijn, hoe minder punten je hebt,
dus hoe meer modder, hoe beter!

te wassen. Een stal komt dus goed van pas,
want een dak biedt sowieso bescherming
tegen regenkaarten. En als je de deur dan
ook nog eens dicht laat timmeren, dan kan
geen boer binnenkomen om jouw varkens
schoon te boenen. De speler die uiteindelijk
alleen maar moddervarkens voor zich op
tafel heeft liggen, wint het spel!

In ‘Moddervarkens’ probeert iedere speler
zijn varkens te laten spelen in de modder
om ze lekker vies te maken. Maar pas op,
want je tegenstanders zullen alles in het
werk stellen om jouw varkens weer schoon

Moddervarkens is leuk, snel en interactief en voor vlotte spelers bevat het spel
zelfs nog een snellere variant. Dus ga dat
varkentje van je tegenstanders maar eens
wassen!
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MUISGEFLIPT
Wie is snel… en wie laat zich de kaas van het brood eten?

M

oderne muizen houden van de
nieuwste mode en de leukste
kledingstukken. De katten hebben daarom een nieuwe manier bedacht
om de muizen te vangen. Ze lokken de
muizen met datgene waarvoor de muizen
gevoelig zijn: de fraaiste kledingstukken.
In dit geflipte reactiespel, zijn de spelers
katten die zoveel mogelijk muizen willen
vangen. Elke speler heeft een aantal kaarten met kledingstukken in zijn hand. Van
de stapel muizen wordt een nieuwe kaart
open gedraaid. Draagt de muis van de
kaart een kledingstuk (vorm en kleur) waarvan jij de kaart in handen hebt, leg deze
dan zo snel mogelijk op de muis. Deze
muis levert je één punt op en je krijgt een
nieuw kledingstuk in je hand. Heb je
echter geen enkel kledingstuk van de
muis op handen, roep dan zo snel als je
kunt ‘Muisgeflipt!’ en leg al je kaarten op
de muis om punten te scoren.

De kazen op de muizenkaarten beschermen de muizen: maar alleen als de kaas
op de kaart overeenkomt met de kaas die
open gedraaid op tafel ligt! Let dus goed
op dat je beschermde muizen met rust laat,
want dat levert je dure strafpunten op!
Muisgeflipt is een spel voor vliegensvlugge
gezinnen. Het is een waar feest om te
spelen! De basisversie kan al door zeer
jonge kinderen (vanaf 4 jaar) gespeeld
worden, de uitgebreide versie zorgt
ook voor hilarische situaties tussen
ouderen. Wie is er snel en wie
laat zich de kaas van het
brood eten?

KWATRO
Het fantastisch grote spel in het piepkleine blikje!
de kleuren van de kaarten gelijk moeten
zijn (rood), de vormen verschillend (er ligt
immers al een vierkant een cirkel) en het
cijfer gelijk (drie). Je rode driehoek met het
geval twee voldoet niet aan die laatste
eigenschap en kan dus niet aan die
lijn worden toegevoegd.

D

it piepkleine blikje ziet er natuurlijk schattig uit. Maar vergis je niet:
Kwatro is voor zo’n kleine verpakking met recht een fantastisch groot spel!
Met de 66 kaarten leg je in mum van tijd
een flink speelveld op tafel.
Elke kaart bevat drie eigenschappen: een
kleur, een getal en een vorm. De spelers
starten met vier kaarten in hun hand.
Wanneer je aan de beurt bent, mag je
zoveel kaarten als je wilt vanuit je hand

op tafel leggen. Maar ze moeten wel allemaal in één lijn geplaatst worden en in een
lijn mogen maar maximaal vier kaarten
komen te liggen. En daarbij geldt ook nog
eens de regel dat alle kaarten in een lijn óf
allemaal dezelfde óf allemaal verschillende
kleuren, getallen en vormen moeten
hebben. Zo mag je een kaart met een rode
driehoek en het getal twee niet in een lijn
leggen met een rode cirkel met het getal
drie en een rood vierkant met het getal drie.
Er is voor die lijn immers al bepaald dat
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Van alle kaarten die bestaan uit de horizontale en verticale lijnen die je zojuist hebt
gevormd of uitgebreid, tel je de getallen
bij elkaar op. Dat zijn je punten voor die
beurt. Lukt het je om een Kwatro te maken
(een lijn bestaande uit precies 4 kaarten),
dan wordt je score verdubbeld. Lukt het je
om in één beurt twee Kwatro’s te maken
(horizontaal en verticaal) , dan wordt je
score zelfs tweemaal verdubbeld!
Kwatro biedt enorm veel uitdaging, is
snel te leren en is zo compact, dat je het
heel eenvoudig overal mee naar toe kunt
nemen! Piepklein in uitvoering dus, maar
groots in speelplezier!

JAMBO EN WAKA WAKA
Op (handels)avontuur in Afrika!

J

ambo is samen met Revolver één van de titels in een reeks van spannende
tweepersoonsspellen. Dit spel is al jaren één van de beste verkochte tweespelerspellen en niet voor niets staat op de verpakking dan ook dat het hier ‘het
leukste avontuur voor 2 spelers’ betreft. Sinds dit jaar heeft Jambo er een zusje bij:
het prachtige bordspel Waka Waka, waarin je een behoorlijk aantal personages,
voorwerpen en dieren uit Jambo terug ziet keren.
In Jambo probeer je als Afrikaanse marktkoopman door het in- en verkopen van
goederen zo snel mogelijk aan 60 goudklompjes te komen. Terwijl de spelers in
Revolver (zie elders in het magazine) de
jacht op elkaar hebben geopend, zullen
ze elkaar in Jambo hard nodig hebben.
Maar neem van ons aan dat het er niet heel
vriendelijk aan toe zal gaan! Alles is namelijk geoorloofd… Laat olifanten dwars door
de marktkraam van je tegenstander heen
lopen – met alle gevolgen van dien! -, pas
op voor leeuwen, slangen en krokodillen,
gebruik de juiste voorwerpen of vraag de

W

aka Waka is een bijzonder
prettig geprijsd bordspel
voor de hele familie, dat in
grote lijnen gebaseerd is op Jambo.
Spelers proberen met het in- en
verkopen van goederen aanzien te
verwerven. Ze spelen hiertoe kaarten
vanuit hun hand zo goed mogelijk uit, om zo snel mogelijk over de
gevraagde goederen te beschikken.
Je kunt je in dit spel echter ook
‘omhoog’ kopen… maar alleen als
het vuur van de sjamaan brandt! Wie
als eerste hoog bovenaan de ladder
staat, wint het spel.

Waka Waka is een spel dat gigantisch snel te leren is en dat bijzonder
vlot speelt. Wachten op elkaars beurt
is er nauwelijks bij, want het systeem
van Waka Waka steekt zo in elkaar
dat je soms ook van kaarten van
andere spelers kunt profiteren, zonder dat je dus zelf aan de beurt bent!
Hierdoor blijf je tijdens het hele spel –
dat in een minuut of 45 gespeeld kan
worden – goed bij de les. Daarnaast
kun je Waka Waka net als Mondo en
Het Verboden Eiland op verschillende
niveaus spelen.
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regenmaker om een regendans. Kortom;
wendt werkelijk alles aan wat je in Afrika
tegen komt om zo snel mogelijk aan de
juiste goederen te komen! De meest
gewiekste koopman zal uiteindelijk als
eerste over de 60 voor de overwinning
benodigde goudklompjes beschikken.
De enorme hoeveelheid kaarten zorgt bij
dit Afrikaanse avontuur voor enorm veel
variatie, waardoor dit tweespelerspel nooit
verveelt. De kaarten zorgen tevens voor
veel interactie.

HET VERBODEN EILAND
De spannendste spelbelevenis sinds jaren voor de hele familie!

H

eb je wel eens een spel mét elkaar gespeeld,
in plaats van tégen elkaar? Nee? Maak dan
kennis met het leukste coöperatieve bordspel ter wereld: Het Verboden Eiland! Dit spel is uniek
in zijn soort. In dit spel speel je namelijk niet tegen elkaar,
maar tegen het spel! Je moet dan ook goed met elkaar
overleggen om dit spel samen te kunnen winnen.

Het eiland overstroomt en zinkt
naar de zeebodem!
Het draait allemaal om de vier schatten die op Het Verboden
Eiland verstopt liggen. De spelers zijn op schattenjacht en willen
deze graag zo snel mogelijk vinden. Het maakt niet uit wie de schatten
vindt, als ze maar gevonden worden! Het is een race tegen de klok,
want elke keer op het einde van een beurt van een speler, overstroomt een deel van het eiland. En hoe langer het duurt voor je de
schatten gevonden hebt, hoe sneller het eiland overstroomt en naar
de bodem van de zee zinkt! Je bewegingsruimte wordt dus steeds
kleiner gedurende het spel…!

Maak gebruik van je
unieke eigenschap!
Iedere speler heeft in het spel zijn eigen
rol: zo is de ene speler de duiker, terwijl de
andere piloot, navigator, koerier, ingenieur
of verkenner is. Elke rol heeft zijn
eigen unieke eigenschap. Ben je de piloot?
Dan mag je éénmaal in je beurt naar een
andere plek op het eiland vliegen. Ben je
de duiker? Dan kun je door overstroomde
delen van het eiland zwemmen. Et cetera.
Je moet dus goed van deze eigenschappen gebruik maken om het spel te kunnen
winnen! Er zitten 6 verschillende rollen in
het spel, terwijl je er altijd maar 2 tot en
met 4 gebruikt. Je kunt dus met heel wat
combinaties van rollen het spel spelen.

Vlucht tijdig van het eiland!
Heb je de schatten eenmaal gevonden? Dan moeten alle spelers
terug naar de helikopterlandplaats. Wanneer het een speler lukt
om een helikoptervlucht-kaart te spelen, dan vertrekken jullie
gezamenlijk mét de vier schatten van het eiland. Lukt dat niet?
Dan is de kans groot dat de zeespiegel tot ver boven je hoofd
komt te staan en dan helpt zelfs een duikbril en zwembroek niet
meer… dan hebben jullie het spel verloren! Tijd om het spel nóg
een keer te spelen, want Het Verboden Eiland blijf je door de
variabele eilandopbouw, de verschillende combinatiemogelijkheden van de rollen én de in te stellen moeilijkheidsgraad keer op keer spelen.
Het Verboden Eiland is met recht de spannendste
spelbelevenis sinds jaren en het beste,
coöperatieve spel dat er te krijgen is!
Kijk op www.hetverbodeneiland.nl
voor het laatste nieuws!
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DE LEUKSTE KAARTSPELLEN
Als tussendoortje, voor op reis of als cadeautje

Dweebies

Crooks

Gubs

Little Devils

Crazy Creatures

Cherokee

Kaartspellen bieden doorgaans heel veel speelplezier in een klein doosje en voor een leuke prijs. Ze zijn er in alle soorten en
maten en voor alle leeftijdsgroepen. De compacte kaartspellen van White Goblin Games zitten meestal in een leuk blik met
reliëfdruk en zijn daardoor niet alleen leuk voor jezelf of ideaal om mee te nemen op vakantie, maar ook nog eens erg leuk om
cadeau te doen! We hebben de leukste kaartspellen voor je op een rijtje gezet.
Dweebies zijn bijzondere wezens, die één belangrijke eigenschap
gemeen hebben met elkaar: ze zijn namelijk niet graag alleen.
Het liefst zijn ze met meerdere bij elkaar en dan minimaal met zijn
tweeën. Als je aan de beurt bent, kies je een Dweebie uit je hand
en legt deze aangrenzend aan de rest op tafel. Lukt het je om aan
de beide uiteinden van een kolom of rij dezelfde Dweebie te plaatsen, dan mag je die kolom of rij pakken. Het aantal kaarten dat je
pakt, is het aantal punten dat je verdient. Dweebies biedt met de
vrolijke tekeningen enorm veel speelplezier aan 2 tot 6 spelers en
is in een minuut uit te leggen.
Onder de bedauwde bladeren van een fraai bos vol paddenstoelen om onder te schuilen, leven de Gubs. Deze vrolijke, insectachtige wezentjes trotseren elke dag weer de gevaren die het bos met
zich meebrengt. Het is jouw taak om de grootste Gubs-kolonie te
bouwen. Hiertoe speel je kaarten uit, uit je hand: vang Gubs van
je tegenstanders in zeepbellen, rijd met de paddenrijders de barricades omver, bescherm je Gubs met de fluwelen mot en trotseer
de onverwachte gevaren van bliksem en stortvloeden. Gubs biedt
ontzettend veel interactie en de enorme variëteit aan kaarten zorgt
er voor dat je je continue zult moeten wapenen tegen onverwachte
wendingen. Doordat de uitleg van de kaarten staat voorgedrukt,
kun je dit vlotte spel voor alle leeftijden heel snel leren.
Houd je van pesten, dan biedt Little Devils soelaas. In dit snelle
en eenvoudige slagenspel speel je flink wat rondes, waarbij je de
slag vooral níet wilt halen. Elke slag die je haalt, levert immers
duiveltjes op en daar wil je natuurlijk niets mee te maken hebben. Eén speler komt uit met een cijferkaart en de volgende speler
bepaalt door het spelen van een kaart of alle spelers hoger of
lager moeten spelen dan de startkaart. Indien hoger, dan wint de
speler die de hoogste kaart heeft gespeeld, en omgekeerd natuurlijk. Smeer elkaar op slinkse wijze duiveltjes aan in dit verslavende
kaartspel. Op het einde van het spel verliest degene met de meeste
duiveltjes.

Nog meer pestmogelijkheden vind je in Get Nuts! In dit knotsgekke kaartspel zijn de spelers eekhoorns die hun wintervoorraad
bij elkaar proberen te sparen. Notenkaarten die je te pakken krijgt,
leveren punten op. Om die notenkaarten te pakken te krijgen, plant
je bomen zodat je eekhoorn van boom naar boom kan springen.
Bereikt je eekhoorn de stapel notenkaarten, dan mag je de
bovenste kaart pakken. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen
om te voorkomen dat anderen de beste en meeste notenkaarten

te pakken krijgen. Dat doe je door op allerlei manieren de bomen
van je tegenstanders neer te halen! Gebruik hiervoor onder meer
hakbijlen, kettingzagen en vlammenwerpers… en in het ergste
geval stuur je natuurlijk gewoon een bulldozer op de bomen van
je tegenstanders af!
Kun je tot 6 tellen, dan kun je de doctor uit Crazy Creatures helpen in zijn laboratorium. En hulp kan hij wel gebruiken, want daar
werkt hij namelijk met 4 machines tegelijk aan 4 unieke creaturen:
een rood, geel, blauw en groen monstertje. In je hand heb je kaarten met de waardes één tot en met zes. Als je aan de beurt bent,
kies je een kaart uit je hand en plaatst die onder een machine.
Staat de machine op het ‘plussymbool’, dan moet je een kaart
spelen die gelijk aan of hoger is dan de kaart die er al ligt. Staat
op de machine het ‘minsymbool’, dan moet je een kaart spelen
die gelijk aan of lager is dan de kaart die er al ligt. Zo probeer
je je hand leeg te spelen, want kaarten die je op het einde van
een ronde nog in je hand hebt, leveren je mogelijk strafpunten op!
Crazy Creatures is een eenvoudig spel met meer tactiek dan je in
eerste instantie denkt. De monstertjes zijn ook nog eens prachtig
geïllustreerd!
In Crooks ga je op het boevenpad. In het New York van de jaren
20 bevinden zich 8 locaties die je kunt overvallen om zo de meeste
punten op te strijken… maar als echte meesterdief ga jij natuurlijk
niet zelf je handjes vies maken! In onder meer de haven, bij de bar-

10

Call to Glory

De Heersers Van De Nijl

Get Nuts

bershop, in het park en bij de paardenrennen ga je op zoek naar
gespuis dat je inhuurt om zo de grootste buit binnen te slepen. Je
geld is echter beperkt, maar gelukkig geldt dat hoe minder keuze
je hebt uit de ‘crooks’ bij deze locaties, hoe minder je betaalt. De
geworven ‘crooks’ zet je vervolgens in bij een locatie: open – waardoor je tegenstanders precies kunnen zien hoe sterk de ‘crook’
is en er dus makkelijk een sterkere overheen kunnen spelen – of
gesloten. Maar geheime inzet van je handlangers kost je wel weer
een dollar extra. Crooks biedt daarmee tactiek, bluf én een hoop
spanning, en dat in slechts 20 minuten tijd. Het spel biedt volop
tactische mogelijkheden, mede omdat sommige ‘crooks’ ook nog
speciale eigenschappen hebben, die je kunnen helpen in je missie
om de grootste meesterdief van de hele stad te worden!

Witches of Blackmore

Dragon‘s Gold

Van Egypte gaan we door naar de Cherokee-stam. Zij staan
namelijk voor een lastige opgave: er moet een nieuwe leider
worden gekozen. 6 clans (in de 6 verschillende kleuren) strijden
om de nieuwe leider voor te mogen dragen. Elke speler heeft in
het geheim een kleur toegewezen gekregen die hem op het einde
van het spel punten oplevert. Het is jouw taak om in het diepste
geheim die kleur zo hoog mogelijk én zo vaak mogelijk in de
hiërarchie te krijgen, terwijl je andere kleuren probeert te verdrijven. Alleen spelers die handig gebruik weten te maken van de
verschillende kleuren en met geheime tactieken spelen, krijgen
indianen in de kleur die punten opleveren hoog en vaak in de
hiërarchie en maken daarmee kans op de overwinning.
Hekserij en magie staat centraal in Witches of Blackmore. In
dit slagenspel proberen de heksen van het dorpje Blackmore
de macht te krijgen over het heksenwiel. Elke ronde geeft het
heksenwiel aan wat in die ronde de hoogste of laagste kaart is.
Met het uitspelen van kaarten proberen de spelers zo slagen te
halen, waarbij van elke gewonnen kaart de waarde tevens het
aantal punten is dat de kaart oplevert. Degene die de slag wint,
bepaalt welke kaart troefkaart is voor de volgende ronde. Het
heksenwiel wordt dan vervolgens gedraaid… Wie slim speelt, wint
dit unieke slagenspel.

Call To Glory speelt zich af in Japan. De spelers verzamelen
Japanse personages van verschillende waarden. Zodra iemand
twee of meer kaarten van dezelfde soort in zijn hand heeft, kan hij
die kaarten op tafel neerleggen en daarmee punten scoren aan het
einde van de ronde. Maar als een tegenspeler later meer kaarten
uitspeelt van dezelfde soort, gaan de kaarten van deze soort die
reeds op tafel liggen, naar de aflegstapel... Wie grijpt de macht
en oefent de meeste invloed uit, in dit vlotte, eenvoudige maar
superspannende spel? Call To Glory is ijzersterk met 4 spelers,
maar is met 2 spelers minstens zo goed. Het spel bevat twee
varianten en kan eenvoudig mee worden genomen op vakantie.
Michael Schacht (bekend van onder meer Mondo en Coney
Island) bedacht dit vlotte spel.
De spelers hebben zich in De Heersers Van De Nijl langs de
delta van de Nijl gevestigd, waar de grond zeer vruchtbaar is.
Wanneer de delta overstroomt, kunnen de boeren gaan oogsten.
Slimme handelaren speculeren op welke gewassen geoogst gaan
worden. Naast de akkers verrijzen imposante monumenten, zoals
een sfinx, obelisk en een hoge muur, die degene die het grootste
aandeel in de bouw heeft gehad een flink voordeel op kunnen
leveren. Maar pas op voor de sprinkhanenplaag! Wanneer deze
insecten de grootste akkers aanvallen, blijft daar niets meer van
over. Wie beplant zijn akkers het slimst en richt de grootste monumenten op? Net als Call To Glory, bevat ook De Heersers Van De
Nijl een variant die zorgt voor nóg meer speelplezier.

Tot slot stellen we je graag voor aan Dragon’s Gold. Ook Dragon’s
Gold is in de basis een kaartspel en kent eenvoudige regels. Vier
draken bewaken elk een schat van edelstenen. Deze edelstenen
leveren – zeker in verschillende combinaties – een verschillend
aantal punten op. Samen ga je de draken proberen te verslaan,
om zo de schat buit te maken. Een draak met een kracht van 8,
versla je bijvoorbeeld door er twee ridders met een kracht van
respectievelijk 3 en 4 en een tovenaar met een kracht van 1 op
af te sturen. Is de draak verslagen, dan komt de schat vrij en
mag deze verdeeld worden onder de spelers die gezamenlijk de
draak hebben overwonnen. Echter, wie krijgt nu welk deel van de
schat? De spelers hebben slechts 1 minuut de tijd om daarover
overeenstemming te bereiken! Lukt dat niet, dan krijgt niemand
iets! De winnaar wordt degene die de confrontatie niet schuwt,
maar op het scherpst van de snede onderhandelt.
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MONDO
Stap in de wereld van een wereldspel!
Daarnaast kun je
Mondo ook in je
eentje spelen.
De solovariant kun je gebruiken als je
onverhoopt even niet over tegenstand
beschikt. Mondo kun je echter ook met wel
10 of 20 personen tegelijk spelen. Je hebt
dan natuurlijk wel meer dozen nodig (het
basisspel is voor 1 tot en met 4 spelers),
maar het spelersaantal kun je met meerdere dozen oneindig opschroeven. Zo heeft
zelfs een keer een complete schoolklas
gelijktijdig Mondo gespeeld!

Z

oek je een spel dat altijd precies even lang duurt, of je het nu met een klein of
een groot gezelschap speelt? Een spel dat je – zelfs tegelijkertijd, met verschillende spelers - op verschillende niveaus kunt spelen? Een spel dat je zo lang
en zo kort kunt maken als je zelf wilt en dat je als je even geen tegenstanders hebt
ook in je eentje kunt spelen? Stap dan in de wereld van Mondo!
Mondo is uniek in zijn soort. Dit voor Spel van het Jaar
2012 en de Nederlandse Spellenprijs 2012 genomineerde tegellegspel-onder-tijdsdruk is zó modulair
van opbouw, dat je er werkelijk alle kanten mee op
kunt! Het mag dan ook in geen enkele spellencollectie
ontbreken. In Mondo ga je onder tijdsdruk je wereldbol vol puzzelen. Zo ontstaan er landschappen, dieren
en vulkanen. Dieren leveren punten op, evenals correct aangelegde bossen, steppes en
woestijnen. Maar pas op voor vulkaanuitbarstingen, want deze kunnen je dure
strafpunten opleveren! Wie als eerste uit het spel stapt, kan nog een aardige bonus
incasseren. Met opdrachttegels kun je het spel moeilijker maken en kun je bijvoorbeeld
bonuspunten scoren voor het grootste bos of voor 3 olifanten in één steppe.

Wat Mondo zo uniek maakt?
Allereerst kun je Mondo op 3 niveaus
spelen: basisniveau, gevorderdenniveau
en expertniveau. Je kunt het spel zelfs
‘eer-lijker’ maken door gelijktijdig op verschillende niveaus te spelen. Zo speel je
een ronde op het basisniveau in 7 minuten en duurt een ronde op expertniveau
5 minuten. Ouders kunnen kinderen
bijvoorbeeld 7 minuten de tijd geven en
zelf pas instappen als er reeds 2 minuten
verstreken zijn. Al leert ons de ervaring
inmiddels dat ouders vaak meer tijd nodig
hebben dan de kinderen!

Normaliter duurt een potje Mondo
3 rondes. Maar als je weinig tijd hebt, kun
je het spel zo lang en zo kort maken als je
zelf wilt. Je kunt 7 rondes spelen of maar
1 ronde van bijvoorbeeld 4 minuten. Ideaal
voor als er onverwacht bezoek komt: kun
je je potje toch gewoon afronden.
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VOOR NÓG MEER VARIATIE
EN SPEELPLEZIER:
WERELDUITBREIDING A EN
WERELDUITBREIDING B!

OEREKA
Het knotsgekke party-bouw-spel!
De variatie in Mondo is enorm.
Daar zorgen de verschillende opdrachten uit het gevorderden- en expertniveau wel voor. En bij dat expertniveau komt
ook nog een stukje timing kijken: wanneer grijp jij naar een
bepaalde opdrachttegel? De spelersbordjes zijn dubbelzijdig, zodat je ook daar nog mee kunt variëren. De eerste keer
raden we je overigens aan om met de ‘waterzijde’ te spelen.
Het zal dan iets makkelijker zijn om veel kleine landschapjes
te creëren, waardoor je lekker veel punten kunt scoren.
Inmiddels zijn er voor Mondo twee uitbreidingen verschenen,
te weten Mondo Werelduitbreiding A en Mondo Werelduitbreiding B. Deze uitbreidingen voegen allebei nieuwe
opdrachten en uitdagingen toe en bevatten tevens materiaal voor een extra speler. Inmiddels heeft Mondo er ook
een zusje bij: Mondo Sapiens. Dit is een zelfstandig spel,
dat anders en net wat pittiger aanvoelt dan Mondo. De
basis blijft natuurlijk gelijk: onder tijdsdruk probeer je je
bordje vol te puzzelen. Ditmaal is het aantal landschappen
echter beperkt, waardoor je gedwongen wordt om op een
andere manier punten te scoren. Je legt wegen aan en
bouwt gebouwen en dorpen. Mondo Sapiens is iets pittiger
dan Mondo, maar biedt net zo veel speelplezier. Ook Mondo
Sapiens speel je op 3 moeilijkheidsniveau’s, kun je in je eentje
spelen en door de 4 verschillende spelersborden en de
variatie in gebouwen kun je eindeloos blijven variëren.
Mondo: een wereld apart!

“Ungungu ungungu” roept je teamgenoot naar je, terwijl hij
als een prehistorische Elvis Presley met zijn heupen staat te
wiegen. Je begrijpt hem natuurlijk onmiddellijk, grijpt zo snel
als je kunt naar het groene, houten blok en legt het opzij. Zo,
die heb je niet meer nodig. Maar niets is minder waar: met een
lichte tik slaat je teamgenoot zichzelf met de opblaasknots op
het hoofd. Weer die heupwiegende bewegingen, echter volgen
ditmaal kreten als “ungungu” en “manungu”. Zodra je deze
instructies hebt uitgevoerd, roepen jij en je teamgenoten al
juichend “Oereka! Oereka!”, terwijl je teamgenoot flink met zijn
knots zwaait. Zo, alweer een bouwwerk afgerond en een punt
voor je team erbij!
In Oereka! vormen jij en je medespelers een team van oermensen
dat een aantal monumenten moet bouwen. Communicatie
verloopt echter met de nodige beperkingen: zo mag je alleen
maar de aangegeven oerkreten en oergebaren gebruiken en heeft
de architect van het stel ook nog een knots tot zijn beschikking
om goedkeurende of corrigerende tikjes uit te delen. Het team
dat het snelste 10 punten weet te scoren met het voltooien van
diverse bouwwerken, wint het spel.
Oereka! is een partyspel zoals geen ander. Letterlijk knotsgek!
Ideaal voor feesten en partijen en hoewel je het met 2 tot 8 spelers
kunt spelen, kunnen grote groepen ook aan de slag met een
toernooi. Wie communiceert het beste met oerkreten en oergebaren
in dit knotsgekke party-bouw-spel?
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RATTUS
Miljoenen mogelijkheden in de Middeleeuwen.

Een volledig bordspel in een fraai doosje: dat is Rattus, al jaren één van de belangrijkste titels van White Goblin Games. Het
succes van Rattus laat zich eenvoudig verklaren: het spel is tactisch genoeg voor de échte bordspelfanaat, maar is luchtig
genoeg voor families. En de keuzes zijn enorm: zo kun je met alle karakterkaarten die er inmiddels zijn verschenen zonder
overdrijven wel een paar miljoen variaties maken om het spel te spelen!

Hoewel het thema misschien anders doet
ver-moeden – het spel handelt immers over
de pestepidemie gedurende de Middeleeuwen in Europa – is Rattus absoluut
geen ‘donker’ spel. Het zal je direct opvallen dat het geheel eigenlijk heel luchtig is
gehouden. Het draait allemaal om het in
leven houden van je populatie: die bestaat
voor het gemak uit 20 houten blokjes in je
spelerskleur. Rattenfiches in de verschillende regio’s van Europa geven je een
indicatie van het naderende onheil: moet
jij blokjes terugnemen van het bord als de
ratten toeslaan?
Een beurt is heel eenvoudig. Allereerst mag
je een karakterkaart kiezen. Karakters van
verschillende klassen bieden je immers interessante voordelen in de strijd tegen de
pest. Maar hoe meer je onder de mensen
komt en hoe meer karakterkaarten je kiest,
hoe gevoeliger je bent voor de epidemie.
Je mag namelijk zoveel karakterkaarten
voor je hebben liggen als je wilt; ze behoren
geen enkele speler toe en je mag ze dus
ook bij de andere spelers wegpakken.
Vervolgens plaats je in een regio net zo veel
populatieblokjes als er rattenfiches liggen.
En tot slot verplaats je de zwarte pion naar
een aangrenzende regio: hier zal de pest

toeslaan als er zich zowel rattenfiches
als populatieblokjes bevinden. Heb jij
populatie vertegenwoordigd in deze regio
en bevatten de fiches symbolen van karakterkaarten die jij voor je hebt liggen? Dan
treft de pest jou en moet je bevolkingsblokjes
van het bord nemen. De speler die er na
afloop van het spel in is geslaagd om zijn
populatie op het bord zo groot mogelijk te
houden, wint Rattus.
Mede vanwege het enorme, internationale succes van Rattus – het spel is wereldwijd te verkrijgen – heeft White Goblin
Games inmiddels twee uitbreidingen
uitgebracht: Rattus Pied Piper en Rattus
Africanus. Rattus Pied Piper voegt 12 nieuwe
karakterkaarten toe die je kunt gebruiken in
het spel. Dit verhoogt de herspeelbaarheid
enorm en volgens kenners is voor fans
van Rattus – en dat zijn er gelukkig nogal
wat! – deze uitbreiding een absolute must!
Rattus Africanus maakt het spel wat
tactischer met de introductie van
regiokaarten en daarnaast bevat deze
uitbreiding materiaal om het spel ook met 5
of 6 spelers te spelen.
Eén van de leukste aspecten van Rattus is de
interactie tussen de verschillende karakter-
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kaarten. Tijdens het spelen van het spel (wij
raden meerdere potjes aan), zul je er achter komen hoe de kaarten combineren
met elkaar. Met alle karakterkaarten van
het basisspel en de uitbreidingen samen,
kun je miljoenen verschillende combinaties
maken om het spel te spelen. Om je te
helpen welke kaarten je moet kiezen om
mee te spelen, hebben we een applicatie
ontwikkeld voor Android mobiele toestellen. Deze app kiest voor jou de kaarten
waarmee je het spel kunt gaan spelen.
Tevens bevat de app uitgebreide beschrijvingen van de kaarten.

Nieuw sinds oktober 2012 is Rattus
Cartus, een kaartspel dat zich afspeelt
in de wereld van Rattus. De Noorse
bedenkers Ase en Henrik Berg hebben
niets aan het toeval overgelaten om
ook van Rattus Cartus een doorslaand
succes te gaan maken. Ook Rattus Cartus
kenmerkt zich door enorm veel variatie, en
is iets pittiger dan het bordspel.

CONEY ISLAND
Pret in het pretpark!

Terwijl het draaiorgel nog overuren maakt en de veelal jonge bezoekers van het
pretpark mét hun ouders aanschuiven bij de ballonnenverkoper, staat Coney Island
al op punt van sluiten. Er zit weer een drukke dag op en morgen moet er weer hard
gebouwd worden aan de uitbreiding van wat het leukste pretpark ter wereld moet
worden. Er is immers nog zoveel in aanbouw: het spookhuis is nog niet gereed en
de botsauto’s moeten toch ook binnenkort openen
Een pretpark bouwen: wie vindt dát nou niet leuk? In Coney Island’
van de bedenker van het voor Spel van het Jaar 2012 én de Nederlandse Spellenprijs genomineerde Mondo – zet je je personeel in
om leuke, kleine attracties op te voeren. Dat levert je sowieso de
nodige inkomsten op.
Maar uiteindelijk draait het toch om de grote attracties, zoals een
achtbaan, wildwaterbaan en een reuzenrad! Overbouw jij de kleine
attracties met deze grote publiekstrekkers, dan levert dat jou
én de eigenaar van de kleine attracties punten op. Dat betekent
echter ook dat het personeel van die kleine attracties weer terug
gaat naar de woonwagens en je als speler daarmee inkomsten
misloopt.

In Coney Island is het continue zoeken naar de balans tussen de
inzet van je personeel en het daarmee vergaren van inkomsten,
maar tevens het bouwen van grote attracties, waarmee je uiteindelijk de punten scoort. Elkaar dwars zitten kan op verschillende
manieren: je kunt kleinere attracties van andere spelers overbouwen, zodat zij in de volgende ronde minder inkomsten krijgen.
Maar pas wel op, want het levert ze wél attractiepunten op! En dan
zijn er nog allerlei personages, zoals een journalist, een omroeper
en een donateur. Je kunt ze mooi voor je karretje spannen, maar
de andere spelers loeren uiteraard ook op die mogelijkheid!
Coney Island is een verfrissend en vrolijk spel, dat uitblinkt in zijn
eenvoud qua spelregels, maar toch verrassend lastig te winnen
valt. Het artwork ziet er oog nog eens prachtig uit.
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K2
Op… naar de top!

D

e weersvoorspellingen waren dus toch betrouwbaarder
dan gedacht. Er is sneeuw op komst en op deze smalle
richel van de op één na hoogste berg ter wereld, is er
onvoldoende ruimte om je tentje op te zetten! Terwijl de lucht
een onheilspellend karakter krijgt en de eerste sneeuwvlokken
beginnen te vallen, zie je schuin boven je een groen jack
wapperen in de wind. Het is één van je concurrenten die
momenteel ook de zware reis naar de top van de K2 probeert
te maken. Het enige wat je kunt doen is een niveautje afdalen,
want vlak onder je heb je wel voldoende ruimte om een tentje
neer te zetten. Juist op het moment dat hij goed en wel staat en
Het is goed te merken dat de bedenker
van het bordspel K2 zelf een fanatieke
bergbeklimmer is. Het spel wordt namelijk
geprezen om de sterke combinatie van
thema en spelmechanisme: alsof je
daadwerkelijk de K2 aan het bedwingen
bent. Je moet in dit bordspel tijdens je reis
naar de top van de K2 dan ook rekening
houden met de bijzonder barre weersomstandigheden – zeker hoog op de berg -,
met medespelers die flink in de weg
kunnen staan, met de conditie van de
twee bergbeklimmers die je er op uit hebt
gestuurd en natuurlijk ook met het feit dat
hoe hoger je komt, hoe smaller de plateaus
worden om op te staan.

je in je tentje kruipt, dwarrelen grote, lichte, witte vlokken met
de snelheid van een vallende baksteen naar beneden. ‘Net op
tijd’, verzucht je, terwijl je je afvraagt of degene met het groene
jack ook nog op tijd een goed plekje om te schuilen op deze
lastig te beklimmen berg heeft kunnen vinden. Natuurlijk baal
je dat je even een lichte afdaling hebt moeten maken, want de
tijd is beperkt en eigenlijk wil je het liefste als eerste bovenaan
arriveren en genieten van het adembenemende uitzicht dat
de top van de K2 je te bieden heeft. Maar tegelijkertijd weet
je dat het een tocht vol gevaren is en reddingsoperaties hier
nauwelijks mogelijk zijn; eventjes geen risico nemen, dus!

K2 werd in 2011 genomineerd voor de
Nederlandse Spellenprijs en dat is niet
meer dan terecht. Het is toegankelijk en al
speelbaar vanaf 8 jaar, het speelt bijzonder
intuïtief (één keer de regels doornemen is
voldoende om het spel tot in lengte der
dagen te spelen), je kunt het zelfs in je
eentje spelen en door de verschillende
moeilijkheidsgraden waarop je het spel
kunt spelen, blijft het ook voor de
doorgewinterde
speler
voldoende
uitdaging bieden. Zo kun je de berg in de
zomer beklimmen met zomerweer, kun
je het moeilijker maken door de zomerzijde van het spelbord te combineren met
winterweer, wordt het nóg uitdagender
door het bord te draaien naar de winterzijde

16

en het te spelen met zomerweer en wordt het
pas écht een flinke opgave door deze zijde
van het bord te spelen met winterweer.
Inmiddels is er voor K2 ook een
uitbreiding verschenen: Broad Peak voegt
naast wat nieuw speelmateriaal – zoals een
sneeuwgrot – ook een nieuw bord toe. Je
kunt nu de berg ‘Broad Peak’ (met maar
liefst 3 toppen voor extra punten!) beklimmen of een snelle(re) variant van het spel
spelen. Ook dit dubbelzijdige bord kun je
weer met de twee verschillende weertypes
(zomer en winter) spelen. Bergbeklimmers
die eenmaal het avontuur van de basisversie ervaren en de top bereikt hebben,
zijn dus nog lang niet uitgespeeld!

REVOLVER
Wanted: Revolverhelden!

T

erwijl de oranjerode zon brandt boven Whiskey Canyon, nadert stapvoets een
ruiter. Het is een scout van de Apache indianen, die in het heetst van de strijd
tijdens een vuurgevecht bij de bank van Repentance Springs zoëven alvast
vooruit is gestuurd door Colonel Ned McReady. Zijn doel? Het noeste gebied van
deze doorgaans verlaten en o zo gevaarlijke streek verkennen, dat voor de grootste
bandiet die het Wilde Westen ooit heeft gekend – Jack “The Crow” Colty – zo’n
bekend terrein is. Colty is er in Repentance Springs met een flinke buit geld
vandoor en als McReady hem en zijn manschappen niet in de kraag weet te grijpen,
verplaatst het vuurgevecht zich ongetwijfeld naar dit ruige gebied, waar de gieren
leven bij de gratie van dood en verderf.
Het is in deze setting waarin het tweepersoons kaartspel Revolver zich afspeelt.
Terwijl de ene speler als Jack Colty en
zijn bende zojuist de bank bij Repentance
Springs heeft beroofd, zet de andere speler
als sheriff Ned McReady en zijn mannen
direct de achtervolging in. Hij zal niet rusten,
voordat de complete bende van Colty is
uitgeroeid. Het strijdgewoel speelt zich af
over meerdere rondes op 5 verschillende
slagvelden. Lukt het Colty om op tijd op de
trein van Rattlesnake Station te springen
en aldus de Mexicaanse grens over te
steken? Of weet de sheriff hem al eerder
in de kraag te grijpen? Maar dan opeens…
die enorme explosie, die tot ver in de
omgeving te horen is! In een ultieme
poging te ontsnappen heeft Colty de
stoomlocomotief opgeblazen! Wie wint dit
superspannende en thematisch ijzersterke
kaartspel voor twee en wie moet zijn
wonden likken?

battlefield bij: Colty heeft nu de keuze om
langs de San Manzanillo gevangenis te gaan
en daar een nieuw bendelid te bevrijden.
Revolver wordt geprezen om de enorme
spanning, want doorgaans blijft het spannend tot het laatste slagveld. Met de beide
nieuwe uitbreidingen wordt het voor
doorge-winterde Revolverhelden tevens
mogelijkom je eigen deck samen te
stellen en zo ten strijde te treken met de
beste manschappen. In de toekomst
zullen we nieuwe uitbreidingen blijven
ontwikkelen, met nieuwe kaarten en
verfrissende ideeën.

Revolver is in het genre voor twee spelers
een absolute topper en alleen al om die
reden verschijnen er in 2012 twee uitbreidingen: “Hinderlaag langs Gunshot Trail” en
”De Jacht is geopend”. Eerstgenoemde
uitbreiding voegt onder meer hinderlaagkaarten toe, die voorafgaand aan het
spel onder de gebiedskaarten worden
gelegd. Loopt Colty vroegtijdig in de val
van McReady? Of weet Colty de hinderlaag
die voor hem is uitgezet te omzeilen? In de
tweede uitbreiding komt er mogelijk een
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AVONTUREN VOOR DE AVONDUREN
Een breed assortiment thematische spellen voor spelers die geen uitdaging

Panic Station

Ninjato

Völuspá

NIEUW

!

EUW
Pyramidion N I

!

Laat je onderdompelen in epische avonturen! White Goblin Games biedt voor spelliefhebbers ook wat zwaardere kost: urenlang
vermaak aan de keukentafel. We zetten een aantal van deze spellen voor je op een rij.

Panic Station

Völuspá

Panic Station is een verhaal apart. Dit semi-coöperatieve spel van
de Belgische bedenker David Ausloos raakte reeds vóór de introductie van het spel volledig uitverkocht! De verklaring hiervoor is
eenvoudig: er is geen tweede spel dat in zo’n kort tijdsbestek (de
speelduur bedraagt ongeveer 40 minuten) zo’n enorme spanning
te weeg brengt! In Panic Station draait het allemaal om paranoia:
als een team van afgevaardigde militairen van de overheid, dring
je een ruimtestation binnen op zoek naar de cocon van een alien
parasiet die daar heeft huisgehouden. Het gezamenlijke doel: de
cocon vinden en vervolgens vernietigen met een vlammenwerper.
Echter, ergens bij aanvang van het spel wordt één van de spelers
drager van deze alien parasiet. Deze speler gaat vanaf dat moment in het diepste geheim tegenwerken om de geheime missie te
doen mislukken. Hij kan de parasiet zelfs overdragen aan andere
spelers, om ze aan zijn zijde te krijgen. Panic Station is daarmee
een spel van intense paranoia, waarin je moet samen werken maar
tegelijkertijd werkelijk niemand kunt vertrouwen. Houd jij het hoofd
koel? In 2013 zal er naar verwachting een grote uitbreiding voor
Panic Station verschijnen.

Noorse mythologie staat centraal in Völuspá. Thor, Odin en Fenrir
nemen het op tegen Skadi, Valkyrie, trollen, draken, elkaar en wie
al niet meer. Wie aan de beurt is, pakt een tegel en plaatst deze
aansluitend aan reeds geplaatste tegels. Elk karakter heeft zijn
eigen eigenschappen. Welke wezens overheersen elkaar? Zullen
de Valkyries Thor overmeesteren? Zal Odin de strijd met de
bedrieger, Loki, overleven? Elke keer loopt het verhaal weer anders
af en zal een nieuwe kracht overheersen. Völuspá is heel erg snel
te leren én te spelen, maar biedt volop afwisseling en venijn.

Ninjato
Ninjato speelt zich af in Japan. Drie stammen vechten om de
macht, maar te midden van deze chaos, vindt een schaduwgevecht plaats. Je bekwaamt je als ninja om de onzichtbare kracht
achter de shogun te worden. Je valt huizen binnen op zoek naar
schatten, verslaat wachters, traint jezelf om een betere ninja te
worden, verspreid geruchten en koopt gezanten om. Ninjato biedt
in een speeltijd van slechts een uur ontzettend veel interessante
keuzes en afwegingen, het ziet er prachtig uit en er zijn meerdere
wegen die naar de overwinning leiden. Ninjato is daarom niet voor
niets genomineerd voor de Nederlandse Spellenprijs 2012!

Pyramidion
Het bouwen van een piramide is geen sinecure. Laat staan het
bouwen van de Grote Piramide van Gizeh. In Pyramidion probeer
je je als voorman van het Egyptische Rijk in de kijker te spelen bij
de farao. Dat doe je door op diverse locaties grondstoffen te winnen voor de bouw van de piramide. Er zijn echter bij elke locatie
kapers op de kust, in de vorm van je tegenstanders. Alleen met
slim spel, vergaar je de grondstoffen, die uiteindelijk verscheept
dienen te worden naar de bouwplaats. De schepen verlaten echter
pas de haven als ze vol zijn. De speler die zijn koopmannen,
onderhandelaars en andere figuren het slimste inzet om zo de
grondstoffen te bemachtigen die vanuit de bouwplaats worden
gevraagd, zal uiteindelijk de winst naar zich toetrekken.

King’s Nation
We houden het dichter bij huis met King’s Nation. Dit spel
speelt zich af in België, zo ergens rond 1831. Koning Leopold
I is net aan de macht en het land is volop in ontwikkeling. De
spelers vertegenwoordigen de bourgeoisie en houden zich bezig
met het ontwikkelen van de verschillende Belgische provincies.

18

uit de weg gaan!
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King‘s Nation

Richelieu

NIEUW

!

Ze industrialiseren deze en proberen tegelijkertijd invloed uit te
oefenen op het Congres. King’s Nation is een heel bijzonder spel
voor 2 of 3 spelers.

Richelieu
Gaan we dan een stukje zuidelijker, dan komen we in het Frankrijk van de 17e eeuw. Kardinaal Richelieu is een belangrijke politieke figuur aan het hof van koning Louis XIII. Hij behoedt Frankrijk
voor haar tegenstanders: de Engelsen, de protestanten, de Habsburgers en de Franse adel, die hem en de koning van de macht
proberen te beroven. Schaar jij je aan de zijde van de kardinaal of
laat je je verleiden tot macht en de rijkdom die je wordt aangeboden
door de koningin en de buitenlandse naties? Daarnaast woedt
de Dertigjarige Oorlog hevig in Europa. Dit geeft extra kansen
om macht en rijkdom te krijgen voor degenen die provisie willen
krijgen of direct willen kopen van de kardinaal. Maar wees op je
hoede de positie van de kardinaal wordt van alle kanten bedreigd
door intriganten. Richelieu kent een uniek mechanisme, dat corrigerend werkt voor spelers die té veel punten scoren: zij krijgen in
hun beurt een actie minder dan spelers die nog achter liggen op
het scorespoor. Richelieu is alleen daarmee al uniek in zijn soort.

N

I E U W!

Expedition: Congo River 1884

CHT
V E R WA
I N 2013
Artifact

het afgelegen dorp van Kindu, in het hart van Afrika. Hoewel de
reizigers aan boord van de stoomboot van allerlei pluimage zijn,
hebben zij één ding gemeen: de enorme drang naar avontuur.
Elke speler beschikt over een groep reizigers en moet concurreren met zijn tegenstanders om het bewind te krijgen over de
gekoloni-seerde dorpen waarlangs de reis per stoomboot hen voert.
Expedition: Congo River 1884 is het eerste spel uit een serie avontuurlijke bordspellen in voor westerlingen exotische gebieden.

Artifact
Aan het begin van de 20e eeuw strijden diverse musea om de
meest interessante archeologische vondsten. De spelers zoeken
daarom op verschillende locaties wereldwijd naar artefacten om
aan te bieden aan deze musea. Maar geld is schaars en de strijd
tussen de archeologen hevig! Soms zal het daarom nodig zijn om
actief de zwarte markt op te gaan voor de beste deal… Artifact
kent een uniek actieselectiemechanisme en biedt enorm veel spelersinteractie. Het basisspel kan bovendien met 2 modules (die
ook onderdeel uit maken van de basisdoos) worden uitgebreid
voor nóg meer variatie.

Maar er is meer…

Expedition: Congo River 1884
Expedition: Congo River 1884 is een nieuw spel in de lijn van succesvolle titels als Rattus en Lost Temple. Het spel speelt zich af
in 1884. Locatie: Afrika. Verschillende Europese imperialistische
machten (Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en België) zijn in
deze tijd druk bezig met de strijd om een stuk koloniaal Afrika op
te eisen. Deze race om de macht en het verlangen om als eerste
daadwerkelijk voet aan de grond te krijgen in Afrika, veroorzaakt
een eindeloze reeks confrontaties en conflicten. Aan het begin van
het spel staat een stoomboot op het punt om Leopoldstad (nu
Kinshasa) te verlaten en de Congorivier op te varen, op weg naar

Naast bovengenoemde avonturen voor de avonduren, heeft White
Goblin Games nog meer spannende en epische avonturen voor de
doorgewinterde liefhebber. Omdat het onmogelijk is om alles hier
te benoemen, verwijzen we je graag door naar onze website, waar
je ons complete assortiment aantreft: www.whitegoblingames.nl
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Bezoek ons op

www.whitegoblingames.nl
voor nieuws, spelregelvarianten, filmpjes,
recensiequotes en nog veel meer!

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief op:
www.whitegoblingames.nl/nieuwsbrief.

WWW.FACEBOOK.COM/
WHITEGOBLINGAMES

WWW.TWITTER.COM/
WHITE_GOBLIN

Uw White Goblin Games specialist:

WWW.YOUTUBE.COM/
WHITEGOBLINGAMES

