Steeds meer volwassenen ontdekken dat spelen leuk is. Naast bouwpakketten en allerlei soorten puzzels zijn
er interessante en leuke spellen. Spellen rond een thema waar je een tijd lang mee bezig bent of spellen die
kennis testen. Ook in groepen spelen is leuk en wordt vaker door jongvolwassenen gedaan.

Speelgoed en spellen voor kinderen van 12 plus
Jan van Haasteren
Firma
Jumbo
Speelgoed

Overbooked
Firma
Jumbo
Spel

Rummikub
Firma
Goliath Games
Spel

De Jan Van Haasteren-legpuzzels
kenmerken zich door de drukke,
humoristische taferelen in een
thema, als een stripverhaal in één
grote tekening. In de loop der jaren
zijn er tal van vaste figuurtjes
ontstaan – de Sinterklaas, de
indiaan, het papieren vliegtuigje –
die de fans telkens weer in een
andere arena tegenkomen.
Ready for take-off? Hoho, niet zo
snel, brokkenpiloot. De passagiers
zitten nog niet in het vliegtuig!
Welkom op de drukste luchthaven
van ons land. Jij werkt bij de
servicedesk en zorgt ervoor dat
iedere passagier een stoel krijgt.
Ben jij degene die de meeste
passagiers tevredenstelt?
Kijk hier voor meer info
Filmpje
Rummikub, het alom bekende spel,
in klassieke uitvoering. Leg
combinaties, verschuif en
combineer om te winnen! Een spel
dat inzicht, durf en tactiek
combineert.
Kijk hier voor meer info
Filmpje

Kijk hier voor meer info
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Speelgoed en spellen voor kinderen van 12 plus
Who's the Dude?
Firma
Identity Games

Kijk hier voor meer info
Filmpje

Spel

Zig Zag Puzzler
Firma
Smart
Spel

Beeld zoveel mogelijk situaties uit
samen met de levensgrote Dude, de
andere spelers raden wat jij aan het
doen bent!

Bouw een piramide… of een zigzag!
Twee spelmodussen = dubbel
zoveel denkplezier! Met dit 3Dpuzzelspel kun je een piramide
bouwen of een zigzagpatroon. Kun
jij de kleuren laten
overeenstemmen met die van de
opdracht?
Klik hier voor meer info
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