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Spel van de maand:
“ Vikings on board ”

Gok waar deze stoere
krijgers de meerderheid zullen verkrijgen.
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VOORWOORD
Full house.
Je kan het bekijken als een
foute sitcom uit
de jaren ’90, als
een aangename
kaartencombinatie bij poker
of een leuke
d o b b e l s te e n worp bij yathzee! Het handelt echter over de drukte
tijdens ons feestje in januari. Als je weet
dat er meer dan honderd mensen de
spellendag van januari bezochten, dan
begrijp je meteen waarom we voor de
grote zaal van Holvenia kozen. Trouwens, er zijn twee wijzigingen in onze
spelkalender: de speldag van juni wordt
verlaat aangezien 3/5de van het bestuur
en vrijwilligers zich niet vrij konden maken. Het nadeel is dan weer dat door
deze verplaatsing ikzelf verstek moet
laten gaan in juni. Sorry fans! De speldag van december is ook verplaatst, zodat we ons kerstfeest anno 2017 in de
grote zaal kunnen presenteren!

RESTERENDE
SPELDAGEN 2017

11 MAART
15 APRIL
13 MEI
24 JUNI
8 JULI
19 AUGUSTUS
16 SEPTEMBER
14 OKTOBER
25 NOVEMBER
9 DECEMBER
Opgelet: nieuwe data voor de
speldagen van juni + december!

JAN
VOLGENDE SPELDAG
MAART

11
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SPEL VAN DE MAAND
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De vlag dekt de lading. Op het speelveld zijn verschillende Vikingschepen te zien en jawel
hoor: je mag drie keer raden waaruit de manschappen aan boord bestaan. Gedurende het
spel kan je jouw vikingen op de verschillende boten plaatsen en proberen de meerderheid
in één van de boten te verkrijgen. Het staat buiten kijf dat je daarmee enorm je voordeel
kan halen. Echter, dat is niet de enige manier waardoor je punten kan sprokkelen: dit kan
namelijk ook door juist te gaan gokken op welke clan de meerderheid in één van de boten
zal hebben wanneer het schip zal uitvaren. Het is dus niet enkel een strategisch spel, maar
er zit ook een snuifje time-management en worker-placement in verborgen, termen die
voor doorwinterde spelers als jullie zeker een belletje zullen doen rinkelen. Als je destijds
genoten hebt van “Manilla ”, dan zal je sommige zaken zeker herkennen.

Dit spel werd geschonken door BLUE ORANGE GAMES
http://blueorangegames.eu
http://www.blueorangegames.com

TINKER TAILOR

Kleding, diamanten, vis, brood & wijn.
Dat zijn de vijf basisgrondstoffen die je
in dit spel moet weten te verzamelen.
Des te meer je van een bepaalde soort
op hand hebt, des te waardevoller ze
zijn. Als je alle vijf deze grondstoffen
kan verzamelen krijg je een bonus, dus
je moet voortdurend afwegen of je je in
één soort gaat specialiseren, of dat je
voor de bonus wil gaan, aangezien het
aantal handkaarten beperkt is tot het
aantal jaren dat onze club oud is. Het
spel “Tinker Tailor” kan je bekijken als
een leuke “filler” of als een aangenaam
familiespel. Plezier gegarandeerd, dat
verzekeren we alvast.
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Dit spel werd geschonken door
MEDUSA GAMES
http://www.medusagames.co.uk

ZOMBIE!
RUN FOR YOUR LIVES

Met het succes van series als “ The
Walking Dead ” is het logisch dat ook
de zombies meer en meer hun intrede
in de bordspellenwereld durven te
zetten. Dit spel zal voor sommige leden dan ook een vrolijk weerzien zijn,
aangezien we het blijkbaar al in ons
spellenbestand hadden zitten (en al
besproken hebben in magazine 70).
Aan het spel is in die tijd niks veranderd, het draait nog steeds om het
principe “eten of gegeten worden” en
het lijkt me niet meer dan logisch dat
je de zombie-aanval wil overleven.
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Dit spel werd geschonken door
RIGHT GAMES
http://www.russianboardgames.com

MYSTIC VALE

Deckbuilding met een Keltisch thema. Je kruipt in de huid van een oude druïde en probeert het evenwicht
in de natuur te herstellen. Er is namelijk een vloek uitgesproken over
de “Vallei van alle leven”, en het is
aan jou om deze op te heffen. Het
leuke aan dit spel is dat je niet enkel
je eigen kaartendeck moet verzamelen, maar dat je ook nog eens elke
kaart individueel kan aanpassen,
naargelang de strategie die jou het
meest interessant lijkt om in dit spel
de boventoon te kunnen voeren. We
hebben deze maand ook maar
meteen de eerste uitbreiding van dit
spel voor jullie meegebracht:
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VALE OF MAGIC

Tweeënzeventig nieuwe kaarten
zorgen ervoor dat het spel nog meer
diepgang krijgt. De nieuwe kaarten
zorgen ervoor dat bepaalde kaarten
uit het basisspel plots véél interessanter gaan lijken als je ze kan
combineren. Diepere strategieën en
zwaardere uitdagingen liggen dan
ook in het verschiet.

Deze spellen werden
geschonken door AEG
https://www.alderac.com

ARMAGEDDON
De tijd dat Queen Games enkel garant stond
voor leuke familiespellen ligt alweer een tijdje
achter ons. Deze keer vergastten ze ons op een
bezoekje aan de wereld na de Apocalyps. Je
probeert nieuwe steden te bouwen om de overlevenden te huisvesten, maar je wordt duchtig
tegengewerkt door hen die de Apocalyps in
gang gezet hebben. Behoorlijk tactisch spel, dat
garant staat voor (bijna) twee uur planningsplezier. Weet waar je aan begint en vergeet je gasmaskers niet!

Dit spel werd geschonken door
QUEEN GAMES
http://www.queen-games.de

+12

3-4

+90 min

MOTION PICTURES
MOVIES OUT OF CARDBOARD

Regisseurs zijn er in alle maten en gewichten.
Sommigen gaan resoluut voor een Oscar, terwijl
anderen al tevreden zijn met het regisseren van
soaps of videoclips. Er zouden zelfs regisseurs
bestaan die TV-spelletjes presenteren! In dit
kaartspel moet je dus op het gepaste moment
de gepaste kaart spelen, want elke opname
heeft nood aan bepaalde skills. Wil je graag
wegdromen in de wereld van Hollywood (of die
van de Medialaan?) dan zal je zeker je gading
vinden in dit spel, voorzien van leuk artwork en
met een thema dat nog steeds tot de verbeelding van jong en oud zal spreken.
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Dit spel werd geschonken door
DRAWLAB ENTERTAINMENT
http://www.drawlab.com

Wie dacht dat met “Walk to Jesus” van enkele jaren geleden de prijs van meest originele
spel niet meer geëvenaard kon worden: vanaf nu is er “Luther-Das Spiel” waarin je in de
voetsporen van Maarten Luther kan lopen, de Duitse protestantse theoloog en reformator.
(Dankjewel, Wikipedia). Verwacht je echter niet aan een saai geschiedenisspel, maar een
leuk (en leerzaam) familiespel. Het spel is geen quiz, het zou zelfs evenzeer in een ander
thema gegoten kunnen worden. Laat je dus zeker niet afschrikken door de vrij eenvoudige
doos, want het spel heeft meer te bieden dan je in eerste instantie zou denken.

Dit spel werd geschonken door
KOSMOS
http://www.kosmos.de
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Een kadootje van de sponsor,
maar ook voor de sponsor

Bang!

Iets winnen met
de tombola?

Bij onze privé-grimeur

Daar worden

zijn de jongste leden in

we blij van!

goede handen.

De winnaars van
het Qwixx-duel,
georganiseert door
Spelmagazijn.

Mensen die spelen...

… en blijven spelen...

… daar doen we het tenslotte voor!

Clubblad 132 was verkeerd geniet,
op de valreep manueel aanpassen
dan maar...

De “homo ludens” is gelukkig nog
geen bedreigde soort!

Hadden we al vermeld dat het
behoorlijk druk was?

Wil je op het Minion lijken?
Of toch liever een engere
creatie?

De winterbarbecue viel
weer erg in de smaak

Blije mensen, wat kan een club nog
meer verlangen?

UITGEVERIJ IN DE KIJKER

Schmidt Spiele is zo’n uitgeverij die elk jaar wel met enkele verrassingen op de proppen durven te komen. Ze brengen niet enkel
kaartspellen en puzzels op de markt, maar ook steeds weer een
heleboel aangrijpende bordspellen. Deze maand zetten we er
twee van in de kijker.

BLACK DOG

Mens erger je niet, maar
dan in het kwadraat. Als je
tijdens het standaardspel al
gek werd van je medekandidaten die je vaak terug
naar je beginpositie dwingen te gaan, dan wordt het in dit spel alleen maar erger.
Deze keer heb je ook nog een zwarte hond in het spel, een
bulldog die iedereen op de hielen zit en ervoor zal zorgen
dat je nog sneller weer van nul mag beginnen.

DIE BAUMEISTER DES COLOSSEUM

Van een heel ander
+8
2-4 +45min kaliber is het tweede
spel dat we presenteren. Hierin bouw je mee aan één van de beroemdste
bouwwerken uit de wereldgeschiedenis; het colosseum.
Een bijzonder leuk detail is dat je niet op voorhand weet
hoe lang het spel zal duren, afhankelijk van hoe snel er
gebouwd wordt verkort (of verlengt) de speelduur. Tijdig
plannen kan dus handig zijn, maar hou wel in de gaten of
je nog aan de beurt gaat komen!
Het was weer een hele tijd geleden dat de auteur van
Carcassonne (Klaus-Jürgen Wrede) nog eens met iets
nieuws op de proppen kwam, maar volgens ons heeft
Schmidt Spiele met dit spel wederom goud in handen.
Een spel met een lage instapdrempel.
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Deze spellen werden geschonken door
SCHMIDT SPIELE
http://www.schmidtspiele.de

UITGEVERIJ IN DE KIJKER

Deze uitgeverij voorstellen lijkt ons redelijk overbodig, ze brachten
ons de afgelopen jaren al zoveel klassiekers dat ze reeds geruime
tijd een vaste waarde in de bordspellenwereld geworden zijn.

DYNASTIES
HEIRATE & HERRSCHE

Tina Turner zong het al jaren
geleden: “What’s love got to do
with it, it’s just a secondhand
emotion”. In de Renaissance
was dat inderdaad nog zo,
want toen werd er nog volop
getrouwd met een bepaald doel voor ogen: het uitbreiden
van je rijkdom. Compromissen worden ook in dit spel gemaakt, zodat je kinderen met de meest geschikte partij zullen trouwen om macht en aanzien te verkrijgen en/of te
verhogen. Een bijzonder originele en leuke insteek voor
een onderhoudend spel van Matthias Cramer.
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CARCASSONE : AMAZONAS

Goede wijn behoeft geen krans. In de nieuwe telg uit
de Carcassonne-reeks gaan we deze keer het Amazonegebied verkennen. Herkenbare elementen uit
het basisspel gecombineerd met nieuwe zaken
(zoals het varen en het ontdekken van dieren) maken
ook van deze
variant
een
enorm
leuk
tegel-leg-spel.
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Deze spellen werden geschonken door
HANS IM GLÜCK
http://www.hans-im-glueck.de

ROAR!

Een bordspel voor de “nieuwe” generatie,
want hiervoor heb je een tablet nodig, en
we bedoelen niet zo’n platte reep chocolade. Misschien dus niet zo geschikt om
op een speldag te spelen, maar je kan
het spel altijd ontlenen. Dit spel is speelbaar via een app, en deze maakt geluid
zodra je in de buurt van het (onzichtbare)
monster op het speelveld komt. Als je in
de jaren 80 dol was op spellen zoals
Scotland Yard, dan zal je ook dit spel zeker naar waarde kunnen schatten. Een
bijzonder origineel concept dat je zeker
eens een keertje moet proberen.
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Dit spel werd geschonken door
TREFL
http://www.trefl.com

DER WETTKAMPF DER
BURGBAUMEISTER

Moses Spiele vergast ons deze maand
op een nieuw spel, en wat voor één! In
eerste instantie zou je denken dat het
een simpel memorie-spel is, maar er zit
meer diepgang in dan je zou denken.
Het is niet enkel het onthouden van de
kaarten, je moet de gewonnen kaarten
ook kunnen aanleggen, het juist memoriseren komt dan wel van pas, maar
denk er ook aan dat je de kaarten op
het geschikte moment opendraait! Uitermate geschikt voor jong en oud, zeker omwille van de pittige variant.
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Dit spel werd geschonken door
MOSES SPIELE
http://www.moses-verlag.de

WINNER’S CIRCLE
Zonder denigrerend te klinken kan je wel stellen
dat racespellen “zo oud als de straat” zijn. Toch
wordt het weer helemaal anders als Reiner Knizia
er zich mee bemoeit. Deze heruitgave van een
klassiek spel heeft dan ook alles in zich om je een
leuk uurtje wedden op paardenraces te bezorgen.
Je dobbelt namelijk om de snelheid van de paarden
te bepalen, en je mag ook soms kiezen welk paard
er vandoor stuift. Hierdoor krijgen ook de zwakkere
volbloeden kans om door te stoten tot de top drie,
en misschien zelfs tot winnaar van één van de drie
spectaculaire races die dit spel telt.

Dit spel werd geschonken door
DICE TREE GAMES
http://www.dicetreegames.com
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CLOWN STANDOFF

Een klein compact spelletje van Artipia Games,
dat hadden we nog niet gezien! We geven al
meteen mee dat dit géén uitbreiding is op “Drum
roll”, al doet het artwork dat wel lichtjes vermoeden. De show in het circus was trouwens ronduit
slecht deze avond, en de clowns geven de
schuld aan elkaar. Er is maar één manier om te
weten te komen bij wie de schuld daadwerkelijk
ligt: een taartgevecht. Door enkele keren (gedekt)
een kaart te spelen verzamelen de spelers de
munitie om hun collega’s aan te vallen, en in de
tweede fase barst het taartgevecht pas echt los.
Oh ja, er moet natuurlijk niet echt gegooid worden met taarten, we willen de zaal immers proper achterlaten.

Dit spel werd geschonken door
ARTIPIA GAMES
http://www.artipiagames.com

+8

2-6

+10min

MACROSCOPE
Een gekke professor kwam
op het idee van de microscoop om te bouwen tot een
macroscoop. Hierdoor krijg
je doodnormale zaken véél
groter te zien dan ze in werkelijkheid zijn.
In Essen hebben we vaak
niet veel tijd om spellen echt
uit te testen, maar voor dit
vrolijke familiespel maakten
we graag een uitzondering.
De regels zijn erg simpel, in
het speciale apparaat uit de
titel zitten een heleboel
briefjes met diverse tekeningen (zie onder). Aangezien
deze vellen dubbelzijdig bedrukt zijn staat dit spel dus
garant voor uren spelplezier,
zonder te vervelen. Gedurende
het spel wordt de tekening stap
voor stap duidelijk, en kan je
gokken op wat je te zien zal krijgen. Maar opgelet: een verkeerde gok zorgt ervoor dat je deze
ronde niet meer mag meespelen. Soms zie je het meteen, andere keren heb je een second of
zelfs een third opinion nodig.
Super origineel en enorm leuk
spel van Lifetstyle Boardgames,
hier gaan we zeker nog meer
van horen!

Dit spel werd geschonken door
LIFESTYLE BOARDGAMES
http://www.lifestyleltd.ru
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speldagen.
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