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Kleurrijke stempels voor kleurrijke knutselwerkjes!

TIK TAK

BLOKKENTOREN
Met deze blokkentoren leert je kleintje spelenderwijs!
Op ieder blok staan dieren, beroepen,… Allemaal in de
herkenbare stijl van Tik Tak. Stapel ze van groot naar
klein, pas ze in elkaar of benoem wat erop staat. Het
perfecte speelgoed voor ontwikkeling en plezier!

badboek,
stempelen,
dieren,
knutselen,
in badcreativiteit
gaan

€ 14,99
Doos met 6 stempels,
1 stempelkussen en
4 stempelblaadjes
270 x 210 x 40 mm
EAN 5407006501411
Productcode BABOS026
vanaf 2 jaar
verschijnt 30 september 2021

5 407006 501411

Uitdagend, educatief
en helemaal Tik Tak!

TIK TAK

STEMPELSET
Ontdek de prachtige, houten stempelset van Tik Tak!
Mix en match de verschillende stempels om je tekeningen en knutselwerkjes nog mooier te maken. De grote,
ronde stempels zijn ideaal voor kleine kinderhandjes.

stapelen, blokken, spelen

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES!

Display voor op de winkelvloer
Betaalde social media campagne
Trailer met voorstelling van alle items

€ 14,99
Doos met 8 kartonnen blokken
150 x 150 x 150 mm
EAN 5407006501435
Productcode BABOS028
vanaf 1 jaar
verschijnt 30 september 2021

5 407006 501435
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Kwartetjes zoeken maar!

TIK TAK

TIK TAK

Groot formaat voor kleine kinderhandjes, dat is het motto van
dit kwartetspel. Kinderen leren al spelend verschillende soorten voedsel kennen. Maar Tik Tak zou Tik Tak niet zijn als er
geen extraatje in het spel verstopt zit! De vier kaarten van elke
kwartetje hebben een andere kleur. Zo kan je het spel nogmaals
spelen door telkens kaarten van dezelfde kleur te verzamelen
in plaats van de strijkparelplaatjes. Peuters en kleuters leerden
nog nooit zo gemakkelijk kleuren kennen!

Draai aan de koker en kijk door het gaatje: kleurrijke parels en
betoverende spiegels zorgen samen voor prachtige reflecties!
Kleine koters leren Tik Tak-gewijs niet alleen kleuren en vormen
onderscheiden, maar zetten ook hun eerste stapjes in de wereld van patronen.

CALEIDOSCOOP

€ 9,99
Doos met 32 kaarten
143 x 213 x 12 mm
EAN 5407226502564
Productcode BABOS037
vanaf 2 jaar
verschijnt 30 september 2021

5 407226 502564

spelen, voedsel, strijkparels, kwartet

€ 9,99
EAN 5407226502601
Productcode BABOS041
vanaf 1 jaar
verschijnt 30 september 2021

voorlopig ontwerp

MEGA KWARTET

voorlopig ontwerp

spelen, disco, domino

5 407226 502601

kijken, ontdekken, spelen

TIK TAK

MEGA DOMINO
Ooit al eens de discomannetjes van Tik Tak gespot? Dolle pret,
net zoals dit spel waarin zij de hoofdrol spelen! Speel als eerste je
dominostenen kwijt door telkens dezelfde discomannetjes naast
elkaar te schuiven en win. De stenen maakten we wat groter
zodat kleine kinderhandjes ze makkelijk kunnen vastgrijpen en
zodat de discomannetjes extra zichtbaar zijn. Want zeg nu zelf:
hoe meer disco, hoe beter, toch?!

voorlopig ontwerp

6

€ 14,99
Doos met 28 kartonnen dominostenen
120 x 220 x 80 mm
EAN 5407226502557
Productcode BABOS036
vanaf 2 jaar
verschijnt 30 september 2021

Dans erop los met de discomannetjes!

5 407226 502557
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TIK TAK

DISPLAY
Verzamel al het leukste speelgoed van Tik Tak in één
prachtige, opvallende display. Tik Tak ken je vast nog
wel, het schitterende programma voor peuters en
kleuters dat sinds kort terug is van weggeweest. En
wat is er leuker dan zelf thuis te kunnen spelen met
het leukste speelgoed uit je favoriete tv-serie?!

NU IN PRIJS VERLAAGD!

Beroepen memo
EAN 5407006500476
€ 9,99

5 407006 500476

Muziekset
EAN 5407006500506
€ 19,99

Dierenpuzzel
EAN 5407006500469
€ 9,99

5 407006 500506

5 407006 500469

Blokkenton
EAN 5407006500483
€ 19,99

5 407006 500483

Mozaïekpuzzel
EAN 5407006500490
€ 9,99

5 407006 500490

De display biedt plaats aan alle speelgoeditems van Tik Tak.
Voor ieder wat wils!
Gratis display bij aankoop van onderstaand pakket:
Tik Tak stempelset

8 ex

Tik Tak blokkentoren

6 ex

Tik Tak mega domino

6 ex

Tik Tak mega kwartet

8 ex

Tik Tak caleidoscoop

10 ex

Tik Tak mozaïekpuzzel

8 ex

Tik Tak beroepen memo

4 ex

Tik Tak dierenpuzzel

4 ex

Tik Tak blokkenton

4 ex

Tik Tak muziekset

4 ex

L80 x B60 x H190 cm
Tik Tak display leeg
EAN 5407066500995

5 407006 500995
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in bad gaan, badboekje, dieren in het water, cadeaubox

MIJN EERSTE BADKOFFER
met illustraties van Tiago

Americo

In bad gaan wordt een waar festijn met deze geweldige
badkoffer! Een badboekje vertelt het verhaal van Igor
de ijsbeer, die samen met zijn vriendjes gaat zwemmen. De box bevat een poster die je kan bevestigen
aan de rand van het bad, met terugkerende figuren
uit het verhaal. Daarnaast kan je peuter spelen met
de schattige figuurtjes in mousse, en het figuurtje van
Igor de ijsbeer zelf. Keer op keer plezier in het water!

MIJN EERSTE BRANDWEERBOX
met illustraties van Stéphanie

Spetter, spetter, spat!
Plezier in bad!

Bardy

Met deze prachtige cadeaubox leert je peuter alles
over het leven bij de brandweer. Het kartonboekje
verhaalt de dagelijkse taken van een brandweerman.
De vloerpuzzel toont de voertuigen van de brandweer
en stimuleert de fijne motoriek en het inzicht van je
kind. Een stevige houten speelgoedbrandweerwagen
zorgt dan weer voor een leuk, duurzaam spelelement.

brandweer, kartonboek, speelgoedwagen, puzzel, cadeaubox

Helmen op, sirenes aan!
€ 24,99
270 x 225 x 50 mm
Box met badboek, poster,
figuurtjes in mousse en badpopje
EAN 9789492616708
vanaf 2 jaar
reeds beschikbaar

9 789492 616708

€ 24,99
330 x 240 x 70 mm
Box met kartonboek, puzzel
en houten brandweerwagen
EAN 9789492616692
vanaf 2 jaar
reeds beschikbaar

9 789492 616692
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Een prachtige cadeaubox voor de allerkleinsten!

MIJN VERHAALTJESBOX

KLEINE HELDEN VAN DE JUNGLE
met illustraties van Dan

Speels cadeau met leuke vingerpopjes

Taylor

Ontdek vier avontuurlijke verhaaltjes over de vier kleine helden van de magische jungle: Leo Luiaard, Tom
Toekan, Lilly Luipaard en Ella Eenhoorn. Ze hebben elk
een gave, en al wordt er wel eens ruzie gemaakt, toch
zijn de vriendjes onafscheidelijk. De box bevat een
kartonboek van 32 bladzijden, en schattige vingerpopjes van de vier personages uit de verhaaltjes. Creëer je
eigen poppenspel en zorg zo voor een speelse interactie tussen het boek, kind en volwassene. Spelplezier
gegarandeerd!

€ 24,99
300 x 225 x 60 mm
Box met kartonboek en vingerpopjes
EAN 9789059248748
vanaf 2 jaar
verschijnt 25 mei 2021

MIJN VERHAALTJESBOX

KLEINE HELDEN VAN HET BOS
met illustraties van Dan

€ 24,99
300 x 225 x 60 mm
Box met kartonboek en vingerpopjes
EAN 9789492616661
vanaf 2 jaar
reeds beschikbaar

9 789492 616661

Taylor

Ontdek vier avontuurlijke verhaaltjes over de vier
kleine helden van het bos: Bruno Beer, Una Uil,
Kamiel Konijn en Vicky Vos. Ze hebben elk een gave,
en al wordt er wel eens ruzie gemaakt, toch zijn de
vriendjes onafscheidelijk. De box bevat een kartonboek van 32 bladzijden, en schattige vingerpopjes van
de vier personages uit de verhaaltjes. Creëer je eigen
poppenspel en zorg zo voor een speelse interactie
tussen het boek, kind en volwassene. Spelplezier
gegarandeerd!

dieren, bos, emoties, talenten, cadeaubox

jungledieren, emoties, talenten, cadeaubox

9 789059 248748
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Ontwikkeld door en voor leerkrachten,
maar ook thuis dolle pret!

5 meter kleurplezier!

VIJF BOLLEN ROOMIJS
met illustraties van Kathleen

Amant

Vijf bollen roomijs dompelt kleuters onder in de wereld van getallen. Enkele spannende, maar educatieve spelletjes leren hen
de getallen 1 tot en met 5 en de daarbij horende getalbeelden.
Tellen wordt kinderspel!
€ 16,95
135 x 220 x 60 mm
Doosje met 48 verschillende kaartjes en een handleiding
EAN 978 90 5924 223 4
vanaf 3 jaar
2 tot 4 spelers
reeds beschikbaar

9 789059 242234
getallen, kleuren, samenspelen, educatief materiaal

TEKENROL
spelen, disco, domino

HEKSENSOEP
met illustraties van Kathleen

Amant

Ontdek de wereld van de heksen en maak op speelse wijze kennis
met kleuren. Spinnen, heksenhoeden en magische heksensoep wijzen de weg! Met maar liefst zeven verschillende spelvormen biedt
dit spel een waaier aan mogelijkheden voor jonge en minder jonge
kleuters.
€ 16,95
135 x 220 x 40 mm
Doosje met 56 verschillende kaartjes en handleiding
EAN 978 90 5924 246 3
vanaf 3 jaar
2 tot 4 spelers
reeds beschikbaar

9 789059 242463

met illustraties van Joana

Jesus

Kan jouw kleine creatieveling het niet laten om alles vol te krabbelen in de felste kleuren? Dan zit je
goed met deze geweldige tekenrol! Met wel 5 meter
vrolijk geïllustreerd papier kan je kleuter al kleurend
de natuur ontdekken. Dankzij de duidelijke zwarte
lijnen kan je de figuren makkelijk inkleuren. Goed voor
urenlang plezier!
kleuren, oceaan, natuur, dieren, creatief

NATUUR

€ 9,99
248 x 80 x 80 mm
Kartonnen doosje met papieren rol
en 4 kleurpotloden
EAN 9789059248687
vanaf 3 jaar
verschijnt 22 februari 2021

9 789059 248687

OCEAAN

€ 9,99
248 x 80 x 80 mm
Kartonnen doosje met papieren rol
en 4 kleurpotloden
EAN 9789059248694
vanaf 3 jaar
verschijnt 22 februari 2021

9 789059 248694
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Zoekpret en puzzelfun
voor het hele gezin

SMILEY PUZZEL

ZOEK & VIND IN HET STADION
Puzzel erop los met deze sportieve zoekplaat van
Smiley! Is je puzzel klaar? Zoeken maar! Waar is de
bronzen beker? Hoeveel gouden bekers kun je tellen?
Wie heeft een golfstick vast? Waar is de voetbal? Wie
slaat de honkbal het stadion over? Kun je een sport
bedenken die NIET op deze zoekplaat staat? Wij
denken van niet!
€ 16,99
Doos met puzzel van 500 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407226502519
Productcode BABOS032
vanaf 8 jaar
verschijnt 15 maart 2021

PUZZEL

DAG SINTERKLAAS

puzzelen, zoeken, sport, strand

SMILEY PUZZEL
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan!
Deze leuke plaat van Dag Sinterklaas is perfect voor
de allerkleinste puzzelaars. Leg snel alle stukjes op de
juiste plek en aanschouw de intrede van Sinterklaas en
zijn trouwe Pieten.

€ 12,99
Doos met puzzel van 24 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501466
Productcode BABOS030
vanaf 3 jaar
reeds beschikbaar

5 407006 501466

ZOEK & VIND OP HET STRAND
Is lekker op het strand liggen niks voor jou, maar
puzzelen wel? Dan ben je met deze zonnige puzzel van
Smiley uren zoet! Als de puzzel klaar is, kun je op zoek
gaan naar gekke Smileys. Welke Smiley draagt een
ananasbril? Waar is de Smiley met de gouden tand?
Vind je de krokodil? En wat heeft die op zijn rug? Zoek
het maar eens uit!
€ 16,99
Doos met puzzel van 500 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407226502526
Productcode BABOS033
vanaf 8 jaar
verschijnt 15 maart 2021

5 407226 502526

5 407226 502519
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Kleine doosjes, veel plezier!
Smiley, gezelschapsspel, sport, emoties, party

SMILEY

SMILEY

Met dit Smiley Emo-Kwartet weet jij binnenkort
alles over emoties en gedrag! Of misschien niet echt
alles, maar je zal toch op zijn minst vier verschillende
gradaties van een bepaald gevoel kunnen benoemen.
Ben je opgewekt en smoorverliefd? Of ben je sip,
prikkelbaar en zenuwachtig? Maakt niet uit, kwartetten is altijd leuk. Je wordt er vanzelf happy van!

Dit Smiley kaartspel vol kleuren fleurt elke grijze dag
op! Maar ook als de zon schijnt, beleef je veel lol, hoor.
Probeer als eerste al je kaarten kwijt te raken. Let dus
goed op en wees je tegenstanders te slim af!

€ 10,00
100 x 100 x 70 mm
EAN 9789059246966
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

€ 10,00
100 x 100 x 70 mm
EAN 9789059246959
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

EMO-KWARTET

9 789059 246966

COLOUR GAME

SMILEY

Hou je van sport? Hou je van spelletjes? Hou je van
Smiley? Dan is dit spelletje echt iets voor jou. Zoek jij
de juiste kaartjes bij elkaar? Spelen maar!

Met dit Party Spel kan je feestje niet mislukken! Speel
waarheid, durven of doen en kom niet meer bij van
het lachen door de hilarische opdrachten. Of laat je
meeslepen door de inspirerende vragen en babbel tot
in de vroege uurtjes. Dit doosje is goed voor uren fun!

€ 10,00
100 x 100 x 70 mm
EAN 9789059247543
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

€ 10,00
100 x 100 x 70 mm
EAN 9789059247550
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

9 789059 247543

SPELLETJES DISPLAY

DISPLAYDOOS MET 8 SMILEY SPELLETJES:
2 x Smiley Party Spel
2 x Smiley Sport Memo
2 x Smiley Emo-Kwartet
2 x Smiley Colour Game

9 789059 246959

SMILEY

SPORT MEMO

SMILEY

PARTY SPEL

9 789059 247550

Display met 8 spelletjes
EAN 978 90 5924 806 9

9 789059 248069
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Muizenissige puzzels voor jonge en minder jonge knagers!
puzzelen, ontspanning, fantasie

PUZZEL

PUZZEL

PUZZEL

PUZZEL

Een puzzel van Geronimo Stilton? Je snorharen
zouden bijna trillen van geluk! Leg alle puzzelstukken
op de juiste plek en kom erachter wie Geronimo’s
familieleden zijn. Met 99 stukjes is deze puzzel de
ideale uitdaging voor alle jonge knagers.
Puzzelplezier gegarandeerd!

Gi-ga-geitenkaas, wat een drukte! Kijk je ogen uit
en ontdek wat er allemaal gebeurt op de redactie
van De Wakkere Muis, de belangrijkste krant van
Muizeneiland. Deze puzzel van 500 stukjes is het
perfecte opstapje naar de wereld van de grote puzzels.

Herbeleef de magische avonturen van de Thea Sisters
met deze prachtige puzzel van De Zeven Rozen. Leg
de puzzelstukjes op de juiste plek, ga met hen mee op
ontdekkingsreis langs fonkelende sterren en ontmoet
sprankelende feeën. Met maar liefst 1000 stukjes
wordt dat zeker en vast een muizenissige uitdaging!

Lang leve Fantasia! Deze betoverende puzzel staat
helemaal in het teken van Geronimo Stiltons magische
avonturen in het net zo magische Fantasiarijk. Reis
samen met je favoriete muis op de rug van de draak
doorheen het wolkendek. Urenlang puzzelplezier met
maar liefst 1000 stukjes.

€ 12,99
Doos met puzzel van 99 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501367
Productcode BABOS021
vanaf 5 jaar
reeds beschikbaar

€ 16,99
Doos met puzzel van 500 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501374
Productcode BABOS022
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

€ 19,99
Doos met puzzel van 1000 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501381
Productcode BABOS023
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

€ 19,99
Doos met puzzel van 1000 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501398
Productcode BABOS024
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

DE FAMILIE STILTON

5 407006 501367

DE WAKKERE MUIS

5 407006 501374

DE ZEVEN ROZEN

5 407006 501381

LANG LEVE FANTASIA

5 407006 501398

Geronimo Stilton © 2020 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved
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Kampioen zijn is plezant!
puzzelen, ontspanning, humor, voetbal

PUZZEL

PUZZEL

PUZZEL

Puzzel erop los met deze geweldige plaat van De
Kampioenen in het circus. Leg alle puzzelstukjes op de
juiste plek en ontdek wat deze bende pottenstampers
van plan is. Wat zal ons Madeleine daarvan zeggen?!

Benieuwd hoe De Kampioenen carnaval vieren? Daar
kom je zo meteen achter! Puzzel alle stukjes bij elkaar
en duik zelf de carnavalstoet in. Mijn gedacht!

Een puzzel van F.C. De Kampioenen? Dat is urenlang
plezier! Of miserie? Als eeuwige fan van de plezantste
voetbalclub van het land is dit in ieder geval de
perfecte puzzel voor jou. Ga de uitdaging aan, puzzel
de 1000 stukjes bij elkaar en ontdek wat er gaande is
op het voetbalveld!

€ 12,99
Doos met puzzel van 99 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501336
Productcode BABOS018
vanaf 5 jaar
reeds beschikbaar

€ 16,99
Doos met puzzel van 500 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501343
Productcode BABOS019
vanaf 8 jaar
opnieuw beschikbaar in maart 2021

€ 19,99
Doos met puzzel van 1000 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501350
Productcode BABOS020
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

HET CIRCUS

5 407006 501336

CARNAVAL

5 407006 501343

VOETBAL

5 407006 501350
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STEM PUZZEL

STEM PUZZEL

Het is tijd om die microscoop aan de kant te schuiven,
want de echte wetenschapsles start hier! Ontwar de
houten puzzelstukken en zet ze weer in elkaar. Het
mag dan wel gemakkelijk klinken, maar dat is het
zeker niet! Zal jij dit moleculaire mysterie kunnen
ontrafelen?

Kan jij de piramide uit de box halen? Als het niet meteen
lukt, kijk dan even vanuit een andere hoek! Ruimtelijk
inzicht en outside the box-denken – heb je hem? – zijn
cruciaal om dit kleine raadsel op te lossen.

BOUWKUNDE - PIRAMIDEPUZZEL

WETENSCHAP - MOLECULEPUZZEL

€ 14,99
123 x 100 x 100 mm
Kartonnen doos met
houten puzzel en quiz
EAN 5407006501329
Productcode BABOS017
vanaf 8 jaar
verschijnt 1 april 2021

€ 14,99
115 x 115 x 100 mm
Kartonnen doos
met houten puzzel en quiz
EAN 5407006501312
Productcode BABOS016
vanaf 8 jaar
verschijnt 1 april 2021

5 407006 501329

5 407006 501312

Wetenschap met een twist!

STEM PUZZEL

WISKUNDE - SUDOKU
Fan van sudoku? Dan is dit eentje voor jou! Kan jij
de blokjes zo neerleggen dat alle rijen en kolommen
de cijfers 1 tot en met 9 bevatten? Maar let op! Elk
cijfer mag slechts eenmaal voorkomen in elke rij en
elke kolom. Ga de uitdaging aan en bewijs dat jij een
wiskundig genie (in spe) bent!

€ 14,99
150 x 150 x 40 mm
Kartonnen doos
met houten puzzel
EAN 5407006501305
Productcode BABOS015
vanaf 8 jaar
verschijnt 1 april 2021

5 407006 501305
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STEM PUZZEL

In deze verzamelbox vind je vier uitdagende puzzels rond
wetenschap, technologie, bouwkunde en wiskunde.
Het ideale STEM-pakket om je hersenen aan het werk
te zetten dus!
Volg de instructies op de doos en probeer zo de
opdracht op te lossen. Bovendien bevat de box een
leuke quiz voor alle STEM-enthousiastelingen!

Hoeveel figuren kan jij leggen met de 7 stukjes van
het tangram? Combineer slim bouwen met inzicht, en
stimuleer je verbeelding met deze uitdagende puzzel!
En het gaat nog verder: als je de opdrachten hebt
afgewerkt, kan je zelf je eigen figuren bedenken.

PUZZELBOX

STEM PUZZEL

WISKUNDE
Deze pentomino-puzzelbox daagt je uit om tientallen
figuren te leggen aan de hand van de 12 verschillende
blokjes. Kan jij de giraf, de vlinder of de olifant vormen?

BACKLIST

STEM

BOUWKUNDE

€ 19,99
300 x 150 x 50 mm
Houten puzzels in kartonnen doos
EAN 5407006500391
Productcode: BABOS001
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

STEM PUZZEL

5 407006 500391

TECHNOLOGIE
PRIJSWIJZIGING
VANAF
1 APRIL 2021

€ 14,99
188 x 104 x 24 mm
Houten puzzels in kartonnen doos
EAN 5407006500407
Productcode: BABOS002
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

Met deze houten variant van de bekende binaire
puzzels kan je de oefeningen telkens weer opnieuw
oplossen. Verplaats de pionnen aan de hand van het
instructieboekje en los de puzzels op. De niveaus
worden opgebouwd, dus je hoeft geen binairo-expert
te zijn om de uitdaging aan te gaan!

€ 14,99
165 x 165 x 45 mm
Houten puzzel in kartonnen doos
EAN 5407006500421
Productcode: BABOS004
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

5 407006 500407

5 407006 500421

STEM, cijfers, technologie, wetenschap, denken, raadsel

€ 14,99
188 x 104 x 24 mm
Houten puzzels in kartonnen doos
EAN 5407006500414
Productcode: BABOS003
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

5 407006 500414
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woorden, spelen, familiespel, taal

Een fantastisch,
vintage bordspel!

Het spel voor echte woordkunstenaars!

bordspel, familiespel, spelen, reizen

PASSAPORTAS
WOBLET
€ 29,99
1 tot 8 spelers
10 minuten speeltijd per ronde
140 x 140 x 145 mm
EAN 5430000772112
Productcode PPG03
Vanaf 7 jaar
reeds beschikbaar

5 430000 772112

Gebruik je tweezijdige letterblokjes zo creatief mogelijk en
vorm sneller woorden dan je tegenstanders. Spannend of
ontspannend. Competitief of relaxed. Creatief en vooral leuk!
Met de verschillende Woblet spelletjes is er voor elk wat
wils. Je speelt allemaal tegelijk en hoeft dus niet telkens te
wachten tot je aan de beurt bent. Vorm als eerste het langste
woord, leg zo snel mogelijk een kruiswoord of vind het woord
dat je kreeg van je tegenspeler. Het is slechts een kleine greep
uit de vele mogelijke spelvariaties.

Waan je terug in de jaren ‘50 en reis door een wereld vol exotische bestemmingen!
Het doel van het spel? Passagiers zo snel mogelijk op hun vliegbestemming krijgen.
Maar… is er wel genoeg plaats op het vliegtuig? Geraken ze wel op hun bestemming? Check je bagage en je reisdocumenten, want het is tijd om op te stijgen!
Dit superleuke bordspel zit vol interactie en plagerijtjes. Goed voor een halfuur tot
een uur speelplezier, voor jong en oud, met spanning tot de laatste minuut. Ook
beschikbaar in handige, kleine reisversie!

Omdoos van
10 passaportas
(reisversie)
EAN 5430000772051

Omdoos van
10 passaportas
EAN 5430000772037

Reisversie
€ 6,99
240 x 165 x 5 mm
Display beschikbaar
EAN 5430000772044
Productcode PPG02
reeds beschikbaar

5 430000 772051

5 430000 772037

5 430000 772044

Standaard formaat
€ 39,99
340 x 250 x 60 mm
EAN 5430000772013
Productcode PPG01
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

5 430000 772013
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MAAK JE EIGEN EENHOORN

MAAK JE EIGEN NARWAL

Knutsel je eigen sprankelende eenhoorn met deze schattige
naaiset voor kinderen! De doos bevat alles wat je nodig hebt
om een knuffel te maken. Met makkelijk te volgen instructies
is deze knutselopdracht perfect voor alle enthousiaste creatievelingen.

Maak je eigen narwal met deze supercoole DIY-kit en laat je
inspireren door deze uitdaging voor kinderen. Het setje bevat
naald en draad, opvulmateriaal, lapjes stof,… Kortom, alles om
je eigen knuffel in elkaar te knutselen. Volg de instructies, rijg
de naald in en beginnen maar!

€ 9,99
100 x 100 x 230 mm
Doos met naald, draad, stof,
opvulmateriaal, lint en parels
EAN 9789059248755
vanaf 8 jaar
verschijnt 11 februari 2021

€ 9,99
100 x 100 x 230 mm
Doos met naald, draad, stof,
opvulmateriaal
EAN 9789059248779
vanaf 8 jaar
verschijnt 11 februari 2021

9 789059 248755

spelen, disco, domino

MAAK JE EIGEN LUIAARD
Deze naaiset is de perfecte manier om je kinderen aan het knutselen te zetten. De verpakking bevat al het materiaal dat je nodig hebt om dit schattige dier tot leven te wekken. Dankzij de
makkelijke handleiding heb je in no-time je eigen luiaard in elkaar geknutseld!

9 789059 248779

dieren, knuffel, DIY, knutselen, naaien

Ideaal voor jonge knutselaars!
€ 9,99
100 x 100 x 230 mm
Doos met naald, draad, stof,
opvulmateriaal
EAN 9789059248762
vanaf 8 jaar
verschijnt 11 februari 2021

9 789059 248762

OOK
VERKRIJGBAAR
IN HET FRANS!
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bordspel, Het Rad, VIER, spelen

Draaien maar!

HET RAD

HET BORDSPEL
Het Rad is helemaal terug van weggeweest en jij kan
het legendarische spel van op je zetel spelen. Waan
jezelf quizmaster of quizzer en ga total loss in de prijzenwinkel. Een nieuwe badkamer, auto of je gewicht in
chocolade, dromen mag!

voorlopig ontwerp

Draai aan het befaamde rad, kies tactisch een letter,
koop een klinker als je goed bij kas zit en raad welk
woord verborgen zit op het letterbord. Een joker is altijd welkom, de mispoes ietsje minder. Niemand wordt
immers graag verplicht tot huishoudelijke klusjes of
gênante challenges, toch?!

TIP VAN DE UITGEVER
Als jonkie had ik niet het geluk om de hype rond Het Rad van Fortuin in de jaren ‘90 en begin 2000 vanop
de eerste rij te mogen meemaken. Maar het valt niet te ontkennen dat die hype ondertussen al jarenlang
– misschien wel decennialang – doorleeft. Wanneer er over Het Rad gesproken wordt, denkt iedereen met
heimwee terug aan die avonden voor de buis.
Die nostalgie keerde eens zo hard terug door die langverwachte aankondiging: Het Rad was terug! Hetzelfde spel, dezelfde hilariteit, datzelfde vertrouwde gevoel in een modern jasje. En ja, hoor, ook ik was
verkocht! Nieuwsgierig afwachten welk BV de rol van letterzetter op zich zou nemen die dag, samen met
de kandidaten raden en jaloers op het prijzengeld dat de winnaars mochten spenderen. Het klinkt iedereen
ongetwijfeld bekend in de oren: jong en minder jong, fans van het eerste uur en nieuwe curieuzeneuzen
zoals mezelf. Wij brengen het spel en de bijhorende feel naar de huiskamer, om iedereen de indruk te geven
dat ze zelf op de set staan, zelf aan het rad moeten draaien en het letterbord dienen te ontcijferen en dat
ze zelf fantastische prijzen en eeuwige roem kunnen vergaren!

Ellen
VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES!

Display voor op de winkelvloer
Betaalde social media campagne met trailer
Marketingcampagne door productiehuis SBS
Exposure in de het tweede seizoen van Het Rad in 2021

€ 29,99
250 x 250 x 35 mm
Doos met rad, letterbord en
45 letterkaarten, geldbiljetten
en handleiding
EAN 5407226502571
Productcode BABOS038
vanaf 8 jaar
augustus 2021

5 407226 502571
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Een uitdagende reis rond de wereld!

REIZEN WAES
BORDSPEL

Reis mee met Tom Waes en zijn team naar alle windstreken
en ontdek de meest fantastische plekken, dichtbij en heel
ver weg. Reizen met Tom is altijd avontuurlijk en leerrijk,
maar soms ook een tikkeltje frustrerend en zeker niet
gemakkelijk.
Herbeleef zelf Toms avonturen met dit spannende bordspel
en ga de uitdaging aan. Ontpop je tot een rasechte
wereldreiziger, beantwoord de quizvragen, verzamel tijdig
alle crewleden en win!
Reizen Waes, gezelschapsspel, spelen, reizen

€ 29,99
251 x 251 x 61 mm
2 tot 4 spelers
60 minuten speeltijd
Doos met spelbord, 100 quizkaarten,
tokens, pionnen, dobbelstenen en
handleiding
vanaf 9 jaar
EAN 5407006501404
BABOS025
reeds beschikbaar

5 407006 501404

Display
EAN 5407226502533
Productcode BABOS034L
plaats voor 12 spellen
270 x 255 x 1220 mm

5 407226 502533
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11:58

KOEN & FEMKE

DIEFSTAL OP SC

BUURTPOLITIE
BORDSPEL
In de Vlaamse scripted realityreeks De Buurtpolitie
kan de kijker volgen hoe de agenten van de buurtpolitie
misdrijven bestrijden en de veiligheid van de burgers
garanderen.
Met dit supertoffe bordspel herbeleef je de echte verhalen van De Buurtpolitie. Kraak zelf de moeilijkste
dossiers aan de hand van verslagen die het politiekorps heeft gemaakt. Hoe meer dossiers je oplost, hoe
meer punten je verdient.
Ontpop jij je tot een rasechte rechercheur? Ontdek het
met dit leuke Buurtpolitie Bordspel! Plezier voor jong
en oud verzekerd!

De Buurtpolitie, gezelschapsspel, spelen

€ 34,99
251 x 251 x 61 mm
2 tot 6 spelers
60 minuten speeltijd
9 tot 99 jaar
BABOS013
EAN 5407006500513
vanaf 9 jaar
reeds beschikbaar

5 407006 500513

Waan jezelf een echte rechercheur
en los alle dossiers op!

12:07
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Een kleurrijk spel over kleurrijke zoekopdrachten!

EEN SPEL OVER VREEMDE DINGEN
DIE MENSEN OPZOEKEN
Mensen zijn vreemd! We bekeken wat jullie zoal
googelen en jullie vragen zijn best raar: ‘Is de Queen
een hagedis?’, ‘Gaan dino’s naar de hemel?’, ‘Waarom
wil mijn kat me vermoorden?’.
In dit spel geven wij je het eerste deel van de zoekopdracht en jij mag aanvullen! Hoe hoger je antwoord in
de ranking staat, hoe meer punten je scoort. Moeilijk?
Nee, hoor! Denk gewoon als een mens en dan komt
het wel goed.

TIP VAN DE UITGEVER
Dat de kleurenbom die de verpakking is mijn aandacht trok, is een understatement. Maar dan wierp ik een
blik op de inhoud… Meteen verkocht! Ik zag mezelf samen met familie en vrienden al over de grond rollen
van het lachen tussen twee gangen van het kerstmenu door, schaterlachen op lange, warme zomeravonden, …
Net als ik zal je ongetwijfeld versteld staan van de zoektermen die anderen ingeven, maar ik voelde eveneens een persoonlijke geruststelling. Er zijn immers mensen die net zo’n vreemde (of misschien wel vreemdere) dingen als ikzelf googelen. Geen reden voor schaamte dus, haha! Dat het om echte zoektermen
gaat, geeft Vreemde dingen die mensen opzoeken trouwens een extra dimensie. Dit zijn geen verzinsels,
geen overdrijvingen, geen hocus pocus. Echte vragen waar echte mensen mee zitten: komisch en minder
komisch, af en toe wat ondeugend, dan weer wetenschappelijk en informatief. Het zet jezelf continu aan
het denken, maar ook vooral aan het giechelen, dat ontken ik niet!
Een spel met vele facetten overgoten met een sausje van hilariteit: een kaartspel naar mijn hart!

Ellen
VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES!

POS-materiaal voor op de winkelvloer
Betaalde social media campagne in samenwerking
met influencers

zijn ali
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kan een aard

€ 24,99
170 x 240 x 60 mm
Doos met 160 kaartjes, scorebord,
potloodjes en handleiding
EAN 5407226502540
Productcode BABOS035
vanaf 12 jaar
verschijnt 30 september 2021

5 407226 502540
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ALLES KAN ERGER
Alles kan erger is een kaartspel waarbij jij fake news nóg
faker maakt. Het nieuws was al fake toen het online geboren
werd, maar kan jij het nog faker, dramatischer of meer
hilarisch maken? Vul de fake stelling aan met een doldwaas
vervolg en laat al je medespelers een beetje in hun broek
doen. Van het lachen, ah ja.

€ 24,99
189 x 136 x 65 mm
Doos met 300 speelkaarten
en handleiding
EAN 5407006501442
BABOS029
vanaf 12 jaar
reeds beschikbaar

5 407006 501442

Uitdagend kaartspel
boordevol fake news én fun!

fake news, kaartspel, MNM
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Creëer buzz
voor het hele gezin!

DE GROTE BUZZER QUIZ

12+ TEENS

DOODLE DUEL
€ 16,99
155 x 135 mm
Doos met buzzer, tekenblokje, potloden,
en uitdagingskaartjes
EAN 5407006500445
productcode: BABOS006
vanaf 12 jaar
reeds beschikbaar

Wie is het tekentalent in jouw familie of vriendengroep?
Ontdek het snel in dit spannende tekenspel! Race tegen
de tijd en ga de uitdaging aan. Kan jij een cowboy die
bloemen plukt op een piratenschip schetsen? Of zal je
eerder Elvis Presley een trui laten breien op de maan?
Drie soorten kaartjes geven elk een element aan (wie,
wat, waar). Hoe meer elementen je je teamgenoten
kan laten raden, hoe meer punten je zal scoren. Laat
je creativiteit de vrije loop en ontdek verborgen
tekentalenten!

5 407006 500445

Wat weet jij over kunst, geschiedenis, films, voedsel,
beroemdheden en de wereld in het algemeen? Test
het nu met deze geweldige Grote Buzzer Quiz! In dit
spannende spel bepaalt de dobbelsteen welk thema
aan bod komt. Een quizmaster houdt toezicht op
de loop van het spel, en de teams zullen hard tegen
elkaar moeten strijden. Druk zo snel als je kan op de
buzzer om de vraag te kunnen beantwoorden. Wie zal
de meeste punten halen en zich tot winnaar kronen?

DE GROTE LOL BUZZER

€ 16,99
155 x 135 mm
Doos met buzzer, quizkaartjes
en dobbelsteen
EAN 5407006500438
productcode: BABOS005
vanaf 12 jaar
reeds beschikbaar

5 407006 500438

Hilariteit verzekerd in dit spannende spel waar je er
alles moet aan doen om niet in lachen uit te barsten!
Laat de dobbelsteen beslissen en kom jouw uitdaging
te weten. Kan jij je kalmte bewaren bij het horen van
een mop, het zien van een (slechte) imitatie of een
durfopdracht? Of zal jij schateren van het lachen?
Maar pas op, een andere speler kan je uitbuzzen als
je wel lacht. Probeer al je LOL jetons kwijt te raken en
kroon jezelf tot koning(in) van de pokerface!

€ 16,99
155 x 135 mm
Doos met buzzer, dobbelsteen, jetons,
zandloper en uitdagingskaartjes
EAN 5407006500452
productcode: BABOS007
vanaf 12 jaar
reeds beschikbaar

5 407006 500452
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