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Magic Cube 2-in-1
Deze coole puzzel bestaat uit twee gedeeltes: een cube
met 6 elementen en een cube met 12 elementen.
Van allebei de puzzels kun je een kubus en een ster
puzzelen. Je kunt ook beide puzzels combineren.
Dit is een kleurrijke, geometrische puzzel, waar je
steeds iets anders mee kunt maken!
Inhoud:
- 1 cube, bestaande uit 6 kleuren
- 1 cube, bestaande uit 12 kleuren
- handleiding

Art. nr. 2000045
V.e. 12
EAN 8712051025476
LEEFTIJD

8+

SPELERS

1

Magic Rainbow Ball
Bij deze leuke puzzelbal draait het erom, zo snel mogelijk alle balletjes op de juiste plek te krijgen. Denk logisch na en puzzel alle
gekleurde balletjes bij de ring in de juiste kleur!
De Magic Puzzelbal bevat gekleurde balletjes en heeft één
opening. De balletjes, die grenzen aan deze opening, kun
je verplaatsen. Probeer in zo weinig mogelijk verplaatsingen alle balletjes op de juiste plek te puzzelen!
Inhoud:
- Magic Rainbow ball, handleiding

Art. nr. 0896142
V.e. 12
EAN 8712051219783

LEEFTIJD

5+

SPELERS

1
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Magic Twist and Turn
Een coole ronde schuifpuzzel, waarbij je elke rij ook kunt
draaien. Je kunt de vlakken dus zowel horizontaal als
verticaal verschuiven.
Je begint natuurlijk bij het open vlakje, en dan kan de uitdaging beginnen! In de verpakking vind je een boekje, met
diverse patronen die je kunt maken. Geef je creativiteit de
ruimte en bedenk zelf de mooiste vlakverdeling met deze
fidget!
Inhoud:
-Magic Twist and Turn, handleiding
Art. nr. 2002845
V.e. 12
EAN 8712051051857
LEEFTIJD

8+

SPELERS

1

Magic Wheelz
De Clown Magic Wheelz daagt je uit om je hersenen te gebruiken,
creatief te zijn, logisch na te denken en het stimuleert de oog-hand
coördinatie.
Draai de elementen van de Magic Wheelz en probeer de vorm na te
maken, die in het instructieboekje als voorbeeld wordt gegeven. Daag
jezelf uit en probeer ze allemaal te maken (er zijn wel 30 verschillende
varianten)! Natuurlijk kun je ook je eigen creativiteit gebruiken, om
leuke nieuwe vormen te bedenken met deze fidget! De Magic Wheelz is
dubbelzijdig: één kant heeft gekleurde elementen en de andere kant is
uitgevoerd in zwart-wit.
Inhoud:
- slang met 16 draaiende elementen
- handleiding
Art. nr. 2006544
V.e. 12
EAN 8712051088426

LEEFTIJD

5+
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SPELLEN

Magic Blocks
Clown Magic Blocks. Maak met deze fidget toy de leukste
figuurtjes!
De 27 elementen zijn door middel van een elastiek aan
elkaar verbonden. Maak er de coolste vormen mee!
Uitgevoerd in de kleuren zwart, roze, geel, groen en blauw.
Wordt inclusief boekje met voorbeelden geleverd.
Inhoud:
- 1 slang met 27 bewegende elementen
- handleiding

Art. nr. 2007613
V.e. 12
EAN 8712051096292
LEEFTIJD

5+

SPELERS

1

Magic Puzzle
gold &
silver

24-delig

limited edition!
Tijdelijk verkrijgbaar als limited edition: de 24-delige
Magic Puzzle in zilver en goud!

Art. nr. 0896025 (GOLD) Art. nr. 0896036 (SILVER)
V.e. 12
V.e. 12
EAN 8712051202365
EAN 8712051202372

LEEFTIJD

5+
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1
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>

6

Magic Puzzle
24-delig
Met deze coole puzzel kun je van alles maken! Een
hondje, een bal of een cobra... gebruik jouw fantasie!
De Clown Magic Puzzle is verkrijgbaar in de
kleuren geel, groen, roze en blauw en bestaat uit 24
draaibare elementen.

Art. nr. 0896037
V.e. 12
EAN 8712051216737

LEEFTIJD

5+

SPELERS

1

Magic Puzzle
Ook verkrijgbaar per kleur!

48-delig

Art. nr. 2005982
V.e. 6
EAN 8712051085876
LEEFTIJD

5+

SPELERS

1
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SPELLEN

Magic Puzzle
multi
color

24-delig
De Magic Puzzle in multi color!
Met deze coole puzzel kun je van alles maken!
Een struisvogel, een sleutel of een bal...
gebruik jouw fantasie!
De Clown Magic Puzzle bestaat uit 24 draaibare
elementen.

Art. nr. 2005979
V.e. 12
EAN 8712051085784

LEEFTIJD

5+

SPELERS

1

Magic Puzzle
De Magic Puzzle 48-delig is ook
verkrijgbaar in multi color!

48-delig

Art. nr. 2005983
V.e. 6
EAN 8712051085906

LEEFTIJD

5+

SPELERS

1

clowngames.nl
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>

8

NIEUW!

Deze leuke vouwpuzzel is een echte breinbreker!
Vouw de puzzel op zo’n manier, dat de rechthoeken
van de print helemaal in de war zijn. Nu is het de
uitdaging, om ‘m zo snel mogelijk weer in het originele patroon te puzzelen! Je kunt ook een nieuw
patroon in elkaar puzzelen, waarin de 3 rechthoeken
in elkaar vallen. Wordt geleverd in windowbox.
Art. nr. 2009272
V.e. 12
EAN 8712051107462

LEEFTIJD

5+

Magic Puzzle Display
Een prachtige full-colour display voor het Magic Puzzle assortiment, die
zeer eenvoudig is op te zetten.
Laag 1 24x 0896142 Clown Rainbow bal
Laag 2 12 x 2000045 Clown Magic Cube 2-in-1
Laag 3 12 x 2005979 Clown Magic Puzzle Multi color 24dlg
Laag 4 12 x 0896037 Clown Magic Puzzle 24dlg
Laag 5 6 x 2005982 Clown Magic Puzzle 48dlg.

Afmetingen display: 45 x 31 x 210 cm.
Art. nr. 2003456
V.e. 1
EAN 8712051061894
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1
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15 GO!
Speel zo snel mogelijk je kaarten weg, door de
cijfers aansluitend bij een ander op de stapel te
leggen.
Een tactisch spel waarbij je snel moet handelen
en tellen. Wie als eerste zijn kaarten kwijt is
wint het spel! Count UP or DOWN and GO!
Inhoud: 120 kaarten en spelregels.

Art. nr. 2000047
V.e. 12
EAN 8712051025513
LEEFTIJD

7+

Bingo
Wie roept er als eerste BINGO? Speel dit gezellige spel
met jouw vrienden of familie. Met deze complete set
heb je alles in huis!
Je kunt de kaarten steeds opnieuw gebruiken, omdat je
de getallen op je kaart bijhoudt met een fiche. Spannend: heb jij het snelst een rij vol, of misschien wel de
hele bingokaart?
Inhoud: bingomolen, controlebord, 90 genummerde
ballen, 10 bingokaarten en 120 fiches.

Art. nr. 2007617
V.e. 6
EAN 8712051096407
LEEFTIJD

5+

SPELERS

2 - 10

clowngames.nl
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SOLO KIDS SPELLEN

> 10

Penguinbalance
Clown Solo Games Penguin Balance. Probeer door
logisch na te denken, zo snel mogelijk het bord in balans
te krijgen! Dit doe je door het strategisch plaatsen van
pinguïn-poppetjes.
Inhoud: balansbord met basis, speelstukken met 1, 2 of 3
pinguïns (elke soort 3 stuks) en instructieboekje.

Art. nr. 2006614
V.e. 6
EAN 8712051089171

LEEFTIJD

6+

SPELERS

1

Tangram
Clown Solo Games Tangram. Probeer door logisch na te
denken, zo snel mogelijk de afbeelding uit de opgave in
elkaar te puzzelen met de 14 geometrische vormen.
Inhoud: kunststof bewaarcassette, 14 Tangram stukken en
instructieboekje.

Art. nr. 2006615
V.e. 6
EAN 8712051089201

LEEFTIJD

6+

SPELERS

1

Monkeybalance
Clown Solo Games Monkey Balance. Maak de mooiste
en hoogste bouwwerken met deze grappige aapjes! Er
zijn 8 verschillende soorten, en je mag zelf kiezen welke
variant je pakt.
Inhoud: 16 aapjes. Wordt geleverd in full-colour doos.

Art. nr. 2007770
V.e. 12
EAN 8712051096797

clowngames.nl

LEEFTIJD

5+

SPELERS

1-2
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Paniek op het ijs

NIEUW!

Zorg jij dat de pinguïn niet door het ijs zakt? Tik strategisch de
blokjes weg! Geef een draai aan het rad en kijk wat je opdracht is.
Mag je een blokje wegtikken van de witte of grijze kleur, mag je
zelf kiezen of moet je een beurt overslaan? Om de beurt mag je
aan het rad draaien en je voert steeds de opdracht uit die de pijl
aanwijst. De speler die de pinguïn van het ijs laat
vallen verliest het spel!
Art. nr. 0619231
V.e. 12
EAN 8712051219424

LEEFTIJD

5+

SPELERS

2-4

Wankele wiebeltoren

NIEUW!

Bouw de wankele wiebeltoren en draai aan de draaischijf. Verwijder
voorzichtig het balletje in de corresponderende kleur, met behulp van
het stokje. Elk balletje dat verwijderd wordt, maakt de toren minder
stabiel. De speler die de toren laat vallen, heeft verloren!
Inhoud: 36 gekleurde balletjes, 1 basis, 2 stickers met pinguïnillustraties, 4 ringen, 1 kartonnen pinguïn om bovenop te plaatsen,
2 stokjes, een draaischijf en instructies.
Art. nr. 2009093
V.e. 12
EAN 8712051105970

Vlootgevecht

NIEUW!

Kun jij de vloot van je tegenstander tot zinken brengen voordat
al jouw schepen naar de haaien zijn? Plan je strategie en leid je
troepen naar de overwinning!
Inhoud: 2 spelconsoles met opruimmogelijkheid voor de pinnen,
2 sets oorlogsschepen, 1 set rode pinnen en een set witte pinnen.
Inclusief spelinstructies.
Art. nr. 2009090
V.e. 6
EAN 8712051105918

LEEFTIJD

7+

SPELERS

2
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5+

SPELERS
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100 beste
kaart- en dobbelspellen
Heb jij altijd al willen weten hoe je moet hartenjagen? Of wat de spelregels van pesten zijn? Weet jij nog wat je precies moet gooien voor een
grote straat? En kan je uitleggen hoe Mexicanen ook alweer gaat? Met
deze complete set kun je de allerleukste kaart- en dobbelspellen leren!

Art. nr. 0635001
V.e. 6
EAN 8712051200811

LEEFTIJD

6+

SPELERS

1- 6

50 leukste
kaart- en dobbelspellen voor kids
Heb jij alijd al willen weten hoe je moet pesten? Of wat de spelregels
van jokeren zijn? Weet jij nog wat je precies moet gooien voor een grote
straat? En kan je uitleggen hoe patience ook alweer gaat? Met deze complete set van Clown Games kun je de allerleukste kaart- en dobbelspellen
leren!

Art. nr. 2007871
V.e. 6
EAN 8712051097152

Keezen

LEEFTIJD

6+

SPELERS

1-6

reiseditie
Nu is er een reisversie van Keezen, het bekende Hollandse en oergezellige
bordspel! Keezen is een combinatie van pesten en Mens Erger Je Niet.
Inhoud: spelbord voor 2-4 spelers van 20 x 20 cm, 52 speelkaarten, 1
tegeltje met beknopte spelregels + uitgebreide spelregels, 16 plastic pionnen in 4 kleuren.

Art. nr. 0607045
V.e. 6
EAN 8712051220918

clowngames.nl

LEEFTIJD

6+

SPELERS

2 -4
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Keezenspel

bestseller!

Keezen: het gezelligste bord- én kaartspel van Nederland!
De spelkaart die je opgooit, bepaalt wat je met je pion
mag doen. Zorg dat je je pionnen als eerste op de thuishonken hebt en probeer met pestkaarten te voorkomen
dat je tegenspelers hetzelfde doel bereiken!
Inhoud: 1 dubbelzijdig spelbord voor 4 en 6 spelers 50 x
50 cm, 1 spel kaarten, 1 tegeltje met beknopte spelregels,
houten pionnen in 6 kleuren en spelregels.
Art. nr. 0604178
V.e. nr.
Art.
5 0604178
Adv.5verk. prijs € 14,99
V.e.
EAN 8712051207971

LEEFTIJD

6+

SPELERS

2-6

200 spellendoos
Speelplezier voor jong en oud! 200-delige spellendoos,
waarmee je vanzelfsprekend 200 verschillende spellen
kunt spelen!
Met handleiding in Nederlands, Frans, Duits en Engels.
Het verveelt nooit met alle klassiekers in één doos: ludo,
backgammon, dammen, paardenrennen en vele andere
bord-, dobbel- en kaartspellen.
Art. nr. 0602012
V.e. nr.
Art.
5 0602012
Adv.5verk. prijs € 12,99
V.e.
EAN 8712051202969

LEEFTIJD

6+

SPELERS

1-6
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Keezenspel

hout!

Keezen: het gezelligste bord- én kaartspel van Nederland!
De spelkaart die je opgooit, bepaalt wat je met je pion
mag doen. Zorg dat je je pionnen als eerste op de thuishonken hebt en probeer met pestkaarten te voorkomen
dat je tegenspelers hetzelfde doel bereiken!
Inhoud: houten dubbelzijdig spelbord voor 4 en 6 spelers
40 x 40 cm, uitgebreide spelregels, 24 houten pionnen in
6 kleuren en 78 speelkaarten.

Art. nr. 2002887
V.e. 8
EAN 8712051052632

LEEFTIJD

6+

SPELERS

2-6

Het Elfstedentochtspel
Hét 11-Stedentochtspel. Wie is als eerste bij de finish en
wint het felbegeerde elfstedenkruisje?
Inhoud: 1 spelbord van 50 x 50 cm, 8 houten pionnen in
vier kleuren, 1 dobbelsteen en handleiding met spelregels.

Art. nr. 2007300
V.e. 5
EAN 8712051093871

LEEFTIJD

6+

SPELERS

2-4

clowngames.nl
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Ezelen
Ezelen van Clown Games is een grappig spel, waarbij de snelheid erg hoog ligt.
Schuif de dierenkaarten door, totdat je vier dezelfde hebt. Pak
dan snel een ezelpion van tafel. Dit mogen je medespelers ook
doen, maar er is er eentje minder dan het aantal spelers. Wie
het niet gelukt is een ezel te pakken, krijgt een ezelkaart met een
letter. Zo ben je uiteindelijk de E…Z…E…L!
Inhoud: 20 dierenkaarten (5 sets van 4 afbeeldingen), 20 EZELkaarten (5 x elke letter), 4 ezelpionnen en spelregels.

Art. nr. 2004130
V.e. 6
EAN 8712051066301
LEEFTIJD

6+

SPELERS

3-5

Pesten
Het bekende kaartspel van Clown Games, waarbij je jouw
medespelers dwars kunt zitten. Leg jij een reeks neer: 7 blijft
kleven en... 2 pakken?
In dit spel zitten twee sets kaarten, dus je kunt het spel met
maximaal zes spelers spelen. De opdrachten zijn al op de
kaarten gedrukt: dat is handig!
Inhoud: 108 kaarten (2 sets van 54) en een handleiding.

Art. nr. 2004131
V.e. 6
EAN 8712051066325
LEEFTIJD

6+

SPELERS

2-6

clowngames.nl
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NIEUW!
Hét bingospel voor onderweg! Zoek, terwijl je in de auto onderweg bent, alle onderwerpen op je kaart in jouw omgeving.
Kies een kaart, die past bij de omgeving waarin je rijdt: bijv. stad,
platteland of snelweg. Open alle klepjes en plaats de kaart in de
houder. Kijk goed in je omgeving. Elke keer als je een onderwerp
ziet, mag je het klepje dichtklappen. De eerste speler, die alle 6
klepjes dicht heeft geklapt, is de winnaar!
Inhoud: 2 cassettes en 4 dubbelzijdige kaartjes met onderwerpen. Wordt geleverd in full-colour doosje. Geschikt voor 2
spelers vanaf 5 jaar.
Art. nr. 2007616
V.e. 6
EAN 8712051096384
LEEFTIJD

5+

SPELERS

2

Ganzenbord
Clown Games Ganzenbord. Welke gans is als eerste binnen?
Gooi met de dobbelsteen en tel het aantal ogen verder op
het speelbord.
Op het speelbord staan afbeeldingen die allemaal een
opdracht hebben. Wie als eerste op veld 63 uitkomt, heeft
gewonnen!

Art. nr. 0607237
V.e. 6
EAN 8712051202747

LEEFTIJD

4+

SPELERS

2-6

clowngames.nl
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POCKET SPELLEN

Ludo
Het bekende Clown Games Ludospel, in een zomers jasje. Kun
jij als eerste alle pionnen veilig in jouw thuishonk krijgen?
Bij elke pion-kleur hoort een vervoermiddel: kies uit vliegtuig,
auto, luchtballon of veerboot.
Art. nr. 0607236
V.e. 6
EAN 8712051202730

LEEFTIJD

4+

SPELERS

2-4

Dobbelen
Clown Games Dobbelen reisspel. Het doel van het spel is,
om zo snel mogelijk alle vakjes van het scoreformulier in te
vullen.
Dit doe je, door een combinatie van de 5 dobbelstenen te
maken, die je hebt gegooid. De speler met de hoogste score
wint
Inhoud: 5 dobbelstenen, dobbelbeker en scoreblokje. Voor
2-4 spelers vanaf 5 jaar.
Art. nr. 0607193
V.e. 6
EAN 8712051211596

LEEFTIJD

5+

SPELERS

2-4

clowngames.nl

POCKET SPELLEN

>

Domino
Clown Games Domino reisspel. Het bekende spel, boordevol
leuke dierenafbeeldingen! Wie als eerste alle kaartjes heeft aangelegd, heeft gewonnen.
Inhoud: 28 dominostenen van karton. Voor 2-6 spelers vanaf 3
jaar.

Art. nr. 0607174
V.e. 6
EAN 8712051211374

LEEFTIJD

3+

SPELERS

2-6

Memo
Clown Games Memo reisspel. Zoek dezelfde plaatjes bij elkaar! Wie de meeste kaartjes heeft verzameld, heeft gewonnen.
Inhoud: 36 memokaartjes van karton: 18 paren.
Voor 2-4 spelers vanaf 4 jaar.
Art. nr. 0607155
V.e. 6
EAN 8712051210476

LEEFTIJD

4+

SPELERS

2-4

clowngames.nl
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Vlootgevecht
reiseditie
Kun jij de vloot van je tegenstander tot zinken brengen voordat al jouw schepen
naar de haaien zijn? Plan je strategie en leid je troepen naar de overwinning!
Inhoud: 2 opklapbare spelconsoles met opruimmogelijkheid voor de pinnen, 2 sets oorlogsschepen,
1 set rode + 1 set witte pinnen & spelinstructies.
Art. nr. 2009091
V.e. 6
EAN 8712051105932

LEEFTIJD

7+

SPELERS

2-4

Kletspraat
In dit creatieve spel mag je een verhaal vertellen, waarin
je drie geheime woorden verstopt hebt. Vertel zo
overtuigend mogelijk je verhaal, zonder dat je
tegenspelers jouw woorden raden!
Inhoud:
- 56 kaarten
- Game Pod kaarthouder
Art. nr. 0620002
V.e. 9
EAN 8712051201733

Wat doe ik?
Het doel van dit knotsgekke spel is, om 6 verschillende
begrippen uit te beelden en te raden. Het eerste team dat
de hints uit elk van de 6 categorieën heeft geraden, wint het
spel!
Inhoud:
- 56 kaarten
- Game Pod kaarthouder
Art. nr. 0620001
V.e. 9
EAN 8712051201726

LEEFTIJD

6+

SPELERS
OF TEAMS

2-4

clowngames.nl

LEEFTIJD

8+

SPELERS
OF TEAMS

3+

KAARTSPELLEN

>

De beste kaartspellen!

Speelkaarten set van 2
Art. nr. 2001712
V.e. 6
EAN 8712051043678

100% plastic speelkaarten set van 2
Art. nr. 2001714
V.e. 12
EAN 8712051043746

Mini speelkaarten set van 2
Art. nr. 2001713
V.e. 24
EAN 8712051043715

NIEUW!
Kaarthouder
Art. nr. 2007609
V.e. 10
EAN 8712051096216

clowngames.nl

Kaartschudmachine
Art. nr. 2004140
V.e. 4
EAN 8712051066462

20

21

>

DOBBELSPELLEN

De beste dobbelspellen!

Scoreblok 50 vel
Art. nr. 0647003
V.e. 12
EAN 8712051583389

Dobbelset + scoreblok
Art. nr. 0601018
V.e. 12
EAN 8712051213231

NIEUW!

6 dobbelstenen op kaart
Art. nr. 0608003
V.e. 12
EAN 8712051577883

Dobbelbak
Art. nr. 2007611
V.e. 12
EAN 8712051096247

clowngames.nl

DIVERSE SPELLEN

>

22

Beerpong

bestseller!

Beerpong! Het razend populaire spelletje, waarbij je
probeert om een balletje in de bekers van je tegenstander te gooien. Raak? Dan moet de tegenstander
deze beker leegdrinken.
Inhoud: 2 bekers, 6 balletjes en handleiding.

Art. nr. 0607063
V.e. 12
EAN 8712051213903

TableTop

Bowling

LEEFTIJD

18+

SPELERS

2-4

Met dit tabletop bowling spel kun je gewoon
thuis een potje bowlen! Rol de speelmat uit op
een tafel, plaats de magnetische strips en je
kunt beginnen!
Inhoud: 6 kegels, 1 gele bowlingsteen, 1 blauwe
bowlingsteen, 1 oprolbare plastic mat met
speelveld (120 x 28 cm), 2 magnetische strips,
opbergzakje en instructies.
Art. nr. 2004129
V.e. 8
EAN 8712051066288

TableTop

Curling

LEEFTIJD

6+

SPELERS

2

Met dit tabletop curling spel kun je gewoon
thuis een potje curlen! Rol de speelmat uit op
een tafel, plaats de magnetische strips en je
kunt beginnen!
Inhoud: 8 stenen, 1 oprolbare plastic mat met
speelveld (120 x 28 cm), 2 magnetische strips,
opbergzakje en instructies.

Art. nr. 2004035
V.e. 8
EAN 8712051064826

clowngames.nl

LEEFTIJD

6+

SPELERS

2-8

23

>

DIVERSE SPELLEN

NIEUW!

Rainbow Ball Game
Bij dit leuke spel plaats je balletjes op een bord. Het
doel van het spel is, om een rij met balletjes op een
strategische manier te verschuiven, zodat zoveel
mogelijk balletjes van dezelfde kleur op elkaar aansluiten. Alle aangrenzende balletjes mogen worden
verzameld: wie er de meeste verzamelt, heeft gewonnen! Het bord heeft opbergvakken in 4 kleuren, zodat
je na het spelen alle balletjes kunt opruimen.
Inhoud: speelbord, 48 regenboogballetjes.
Art. nr. 2009092
V.e. 12
EAN 8712051105956

LEEFTIJD

6+

Double Spot Game
Bij dit spel krijgen beide spelers dezelfde opdrachtkaart, met
een patroon in verschillende kleurtjes. De spelers mogen om
de beurt een schijf in het speelbord laten vallen. Zoek het patroon in een willekeurige richting om een match te maken en
de opdrachtkaart te claimen. De eerste speler, die 5 kaartjes
heeft verzameld, wint het spel!
Inhoud: spelbord, 40 dubbelzijdige
schijven, 40 dubbelzijdige opdrachtkaarten, 2 kaarthouders en een
kleurendobbelsteen.
Art. nr. 2009094
V.e. 12
EAN 8712051106021

LEEFTIJD

6+
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Tiroler Roulette
Je speelt dit spel op een houten speelbord,
dat meerdere uitsparingen heeft, plus 4 hoekgaten.
Met de tol probeer je de balletjes naar plekken te
spelen, die de meeste punten opleveren. Wie het
eerst het afgesproken aantal punten haalt, heeft
gewonnen!
Inhoud: speelbord, 12 gekleurde balletjes en een tol.
Afmetingen van het speelbord: 21 x 21 cm.

Art. nr. 2007610
V.e. 12
EAN 8712051096230

LEEFTIJD

5+

Wobbling Wall
Bij dit spel draait het om een vaste hand! Je
bouwt het muurtje op met de houten stenen en
je zet het rode paard er bovenop. Verwijder om
de beurt een steen Wie het muurtje laat vallen,
is af.
Inhoud: 6 kegels, 1 gele bowlingsteen, 1 blauwe
bowlingsteen, 1 oprolbare plastic mat met
speelveld (120 x 28 cm), 2 magnetische strips,
opbergzakje en instructies.
Art. nr. 2007612
V.e. 12
EAN 8712051096278

LEEFTIJD

5+
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Shut the Box
Het doel van dit spel is om zo snel mogelijk alle
houtjes in te klappen: dat is letterlijk Shut the Box!
Je gooit om de beurt met 2 dobbelstenen en je telt
het totaal aantal ogen op. Heb je bijvoorbeeld 7
ogen gegooid? Dan kun je de 7, of de 3 en de 4, of
de 1 en de 6 inklappen.
Inhoud: houten speelbak bekleed met groen vilt
(29 x 29 cm) en 2 dobbelstenen.
Art. nr. 2007615
V.e. 6
EAN 8712051096353

LEEFTIJD

6+

SPELERS

4

Solitaire
Clown Games Solitaire bordspel van hout. Door telkens een knikker te slaan, moet je proberen om aan
het einde nog maar één knikker in het midden over te
houden. Lukt het jou om de puzzel op te lossen?
Inhoud: houten Solitair speelbord met een diameter
van 22 cm, 33 knikkers.

Art. nr. 2008102
V.e. 12
EAN 8712051098340

LEEFTIJD

6+
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3-in-1 Spellendoos
Deze set bevat 3 spellen: schaken, dammen en
backgammon. Je kunt deze houten bordspellen set overal mee naartoe nemen, dankzij de
handige opbergbox.
Inhoud: 32 schaakstukken, 30 damstenen en 5
backgammon dobbelstenen. Afmeting van het
speelveld: 29 x 29 cm.

Art. nr. 2008101
V.e. 12
EAN 8712051098326

LEEFTIJD

6+

SPELERS

2

9-In-1 Spellendoos
Clown Games 9-in-1 spellendoos van hout. Deze
set bevat 9 spellen: schaken, dammen, backgammon, domino, ludo, dobbelspel, Cribbage,
Morris en speelkaarten.
Inhoud: 32 schaakstukken, 30 damstenen, 2 x
dubbelzijdig geprint bord, 6 backgammon dobbelstenen, 28 domino stenen, 16 ludo pionnen,
Cribbage bord met 4 pinnen, 54 speelkaarten en
2 dobbelbekers.
Art. nr. 2008103
V.e. 6
EAN 8712051098364

LEEFTIJD

6+
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Dammen & Schaken
Schaakstukken hout
Art. nr. 2007606
V.e. 24
EAN 8712051096155

Damstenen hout
Art. nr. 2007608
V.e. 24
EAN 8712051096193

Dam / Schaakbord
Art. nr. 2007607
V.e. 6
EAN 8712051096179

clowngames.nl
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Poker set 200-delig
Heb jij een echte pokerface? Met deze complete
set kun je een spelletje poker spelen, samen met
je vrienden.
Inhoud: 200 fiches van professionele kwaliteit,
2 spellen kaarten, 5 dobbelstenen en dealer
button.
Op clowngames.nl zijn uitgebreide instructies
te vinden.

Art. nr. 0603014
V.e. 4
EAN 8712051577913
LEEFTIJD

12+

SPELERS

2+

Poker set 300-delig
Met deze uitgebreide set kun je een spelletje
poker spelen, samen met je vrienden. Leid jij
iedereen om de tuin met een flinke bluf, of heb
je echt een Royal Straight Flush in je hand?
Inhoud: 300 fiches van professionele kwaliteit,
2 spellen kaarten, 5 dobbelstenen en dealer
button.
Op clowngames.nl zijn uitgebreide instructies
te vinden.

Art. nr. 0603023
V.e. 2
EAN 8712051034768
LEEFTIJD

12+

clowngames.nl
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