u

u

KEN 26

6 Regio

dinsdag 2 februari 2021

KEN 27

dinsdag 2 februari 2021

Een spelletje zorgt voor wat ontspanning, spanning en
gezelligheid
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Doolhof is ook een favoriet van Quinten en zijn moeder.

Straks een spelletje. Nu nog in de digitale ’schoolklas’.

Wie slaat het eerst op de bel bij Halli Galli?

Joost en Anne-Marie proberen de nieuwste spellen vaak samen uit.

Regio

Revival van bordspellen

Gezelligheid in
coronatijd
achter het bord
Bordspellen worden vaker uit de kast gehaald nu we door corona meer aan
huis zijn gekluisterd. Een spelletje zorgt voor wat ontspanning, spanning en
gezelligheid.

||

Zijn eerste
cadeau was dit
koffertje
TricTrac

Heleen Vink

h.vink@mediahuis.nl

IJmond n Bij BMM Games in
Beverwijk is het aanbod bordspellen, naast dat van games en vinyl,
groot en divers. Of je nu een moestuinspel wilt met groenten, een
spel waarbij je Burrito’s naar elkaar
gooit, een quiz wilt spelen of een

mysterie wilt oplossen, ze hebben
het. Zelfs Pandemic, een spel waarbij je in een pandemie de wereld
moet redden.

Impulsaankoop
„Online wordt er besteld en dan
bezorg ik per fiets of auto”, vertelt
ondernemer Joost Bart. „Al verkopen wij beter als mensen in de
winkel komen. Dan worden ze
verrast en doen een impulsaan-
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koop. Dat missen we nu. Maar
gelukkig komen we nog steeds
rond.”
Naast games voelen bordspellen
ook als gamen, vindt Anne-Marie
Verzijlenberg, partner van Joost en
mede-eigenaar van de winkel.
„Sommige bordspellen hebben
zelfs game-figuurtjes in de hoofdrol.”
Thuis spelen ze vooral vakmatig
samen de nieuwe spellen. Joost
vertelt dat er ieder jaar duizenden
nieuwe op de markt komen. „Populair zijn nu Ticket to Ride met
versies van verschillende wereldsteden als Amsterdam en New York,
Qwixx een strategisch en tactisch
dobbelspel en het avondvullende
handelsspel Catan.”
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Wie wint er van
Monopoly?

Bordspellen als Monopoly en
Catan blijven onverminderd
populair, maar andere spellen
rukken op. Neem bijvoorbeeld
El Dorado, een bordspel dat
avontuurlijker een veelzijdiger
schijnt te zijn dan Catan en
vorig jaar werd uitgeroepen tot
Speelgoed van het jaar in de
categorie 10-11 jaar. Of Ticket to
Ride, Azul en Carcassonne,
spellen die hun eigen charmes
hebben. En dan zijn er
daarnaast nog talloze kaart-,
raad- en dobbelsteenspelletjes.

Allen

Casper en Jolien doen een spelletje TricTrac.

„Ik kijk niet graag televisie en nu
we niet naar de kroeg of vrienden
kunnen, doen we nog meer spelletjes dan anders. Na coronatijd kan
ik vast geen spelletje meer zien”,
lacht Jolien Herber, freelance tekstschrijver uit Wijk aan Zee. „Of
misschien is het dan fijn om weer
met z’n allen te kunnen spelen”,
bedenkt ze zich.
Zij en haar vriend Casper Smit
hebben elkaar naast in de liefde
ook in hun liefde voor spelletjes
gevonden . „Op onze eerste date
deden we een spelletje en zijn
eerste cadeau was dit koffertje
TricTrac”, wijst ze. . „Deze Nederlandse variant van Backgammon
heb ik denk ik inmiddels al wel
5000 keer gespeeld”, vermoedt
Casper.
Een flinke stapel bordspellen
staat klaar. „Dixit is onze favoriet.

Gaat Jainey ook winnen van zijn moeder? Broertje Quinten legt het alvast vast.

Een associatief spel met prachtig
geïllustreerde kaarten”, laat Jolien
de kaarten zien.

Kronkels
„Winnen is niet zo belangrijk bij
dit spel, leuker is het te ontdekken
welke kronkels mensen in hun
hoofd hebben. Deze kan je helaas
niet met zijn tweeën spelen, dus
dat is voor nu even jammer.”
Gelukkig hebben ze genoeg

alternatieven die geschikt zijn voor
twee spelers. „Ken je Regenwormen? Lekker gedachteloos dobbelen en daarbij veel kletsen.”
„Bij de eerste lockdown konden
we naar buiten, nu zijn we meer
binnen en spelen vaker spelletjes.”
Er heerst nog rust in de woonkamer bij Marianne Snelleman in
Velsen-Noord. De 9-jarige Jainey en
zijn broertje Quinten van 6 zitten
achter hun beeldscherm met kop-
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Het spel moet
niet te lang
duren zoals bij
Monopoly

FOTO’S HELEEN VINK

telefoons op in hun ’digitale klas’.
Marianne die kapster is, maakt nu
iedere dag een lijstje voor het
schoolwerk. De jongens zijn blij
met hun ’thuisjuf’. „Ik weet zeker
dat juf het beter doet, maar we
doen ons best.”

Dammen
Alledrie houden ze van spelletjes
zoals dammen, Doolhof, Mastermind en Halli Galli. „Heel leuk al

moet het niet te lang duren zoals
bij Monopoly”, vindt Marianne.
Jainey laat weten dat papa niet
zo van spelletjes houdt. „Hij zegt
niet ’Laten we Doolhof doen’, wel
’Zullen we gaan fietsen?’. Van dammen houdt hij gelukkig wel. Ik leer
veel van hem en heb al een keer
van hem gewonnen. ’Ah man’, zei
papa toen”, lacht Jainey.
Het dambord staat klaar voor
een spelletje.

