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REPORTAGE

Spellenspektakel 2013

De goede koers is gevonden
Het Spellenspektakel is weer achter de
rug en er kan heel positief op teruggekeken worden. Gelukkig dat het nu weer op
een goede manier georganiseerd wordt
en dat het weer terug is in Eindhoven,
waar Michael Bruinsma van 999 Games
er ooit mee begon. Er kan ongetwijfeld
nog meer uitgehaald worden, maar de
tweede editie was beslist veelbelovend.
Op zaterdag, de openingsdag, was het om elf
uur al verbazingwekkend druk. Veel tafels bij
de deelnemende exposanten, verspreid over
het beursgebouw, waren al bezet door spelletjes spelende mensen van alle leeftijden. Dat is
iedere keer weer heel opmerkelijk: spelletjes
spelen is niet voorbehouden aan kinderen.
Dit jaar werd de beurs bezocht door 5200
liefhebbers. Verleden jaar waren dat er nog
De beurs werd goed bezocht
4600, dus de groei zit er flink in. De organi satie was dan ook zeer tevreden.
zag ik meer liefhebbers van dit spel. Natuurlijk wat spellen mee naar huis wilde nemen was
pakte ook 999 Games flink uit, net als White er de winkel van Adriaensen uit Antwerpen.
Groot was de stand van Bergsala Enigma,
Goblin Games. Deze uitgevers geven veel
waar het bijzonder druk was bij het verkoop- spellen uit en er viel dus heel wat te kiezen. Spelontwerper Fred Horn was ook weer aanpunt. Ik heb een voorliefde voor het spel
Goliath had veel succes met het spel Triominoswezig en aan zijn tafel kon men kennismaken
Castellan van Steve Jackson Games en daar Tribalance en Identity Games met Boom Boom met een flink aantal nieuwe spellen van zijn
Balloon, dat dus voorlopig nog steeds een
hand. Zo is er de doos Coppa van de Duitse
instant hit is.
uitgever Steffen Spiele, waar vier spellen mee
gepeeld kunnen worden en waar Horn er een
Veel nieuwe, kleine uitgevers
van heeft ontworpen. Een bijzonder mooie
Gelukkig waren ook veel kleine, en voor velen uitvoering! Ook zijn nieuwe spel Parallelo,
onbekende, uitgevers aanwezig, die dikwijls
dat hij samen met Sjaak Griffioen ontwierp
maar één tafel tot hun beschikking hadden.
was er. Dit spel wordt door de Duitse uitgever
Hulst Games toonde Linkeballen, een wieler- Gerhards uitgegeven. Ook had hij een spel
gezelschapsspel, oftewel een bordspel met als gemaakt voor het Russische Zvezda, dat
thema wielrennen. Of het een leuk spel was helaas alleen nog maar in een Russischtalige
weet ik niet, maar het zag er in ieder geval verpakking aanwezig was.
schitterend uit. Waterfall Games was er met
De volgende editie van het Spellenspektakel
het spel Spexxx, FableSmith en Sensalot toon- vindt plaats op 8 en 9 november in het
den nieuwe spellen, en de Poolse uitgever van Beursgebouw in Eindhoven.
spellen Portal Games toonde het spel Legacy,
Drukte op de stand van Zomotta voor het spel Pucket
dat is ontworpen door de Nederlandse spelontwerper Michiel Hendriks. PlaythisOne liet het
Het prachtig
nieuwe spel UGO! zien van Ronald Hoekstra.
uitgevoerde
Boosterbox is een bekende groothandel van
spel Copa,
spellen en deze had dus een extra ruime stand
waarvan de
waar veel verschillende spellen gespeeld konNederlander
den worden. Leuk is dat Boosterbox vooral
Fred Horn
aan kleine kinderen had gedacht, met spellen
medeauteur is
van onder andere Haba.

Uitleg van het spel UGO! bij PlayThis One
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Een leuk behendigheidsspel
Zomotta had op het laatste moment nog
besloten deel te nemen. Op de stand kon het
nieuwe spel Pucket gespeeld worden, een
nieuwe versie van een oud behendigheidsspel,
dat een beetje aan sjoelen doet denken. Er
was veel animo voor. Voor wie na afloop graag
Speelgoed en Hobby| februari 2014

