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AL SPELEND DOOR HET 
LEVEN MET BAECKENS!

2021 is nog niet voorbij, maar bij Baeckens denken we al aan de lente van 2022. Je kan 
er niet vroeg genoeg mee beginnen! Ook dan voorzien wij je weer van uren spelplezier, 
speelse educatieve momenten en interactie met je favoriete tegenstanders!

TIP VAN DE UITGEVER Uiteraard zijn alle Baeckens producten top. Maar stiekem 

hebben we allemaal onze favoriet(en), toch?! Onze uitgever deelt graag met jou welke 
van de nieuwste producten ze in haar hart draagt en waarom. 

TIJDLIJN Een praktisch overzicht van alle producten die we de komende maanden 

lanceren. Met enkele producten kan je in het najaar alvast aan de slag. Voor de andere 
moet je nog heel even geduld uitoefenen, geduld dat we zeker zullen belonen. Er staan 
immers nog heel wat leuke releases in het voorjaar van 2022 gepland. 

BENIEUWD NAAR ANDERE BAECKENS PRODUCTEN? Ontdek ons volledige aanbod boeken en 

dvd’s op www.baeckensbooks.com of stuur een mailtje naar info@baeckensbooks.be of 
naar info@tdmpublishing.com voor Nederland. 
Pssst! Voor het geval je er écht niet genoeg van kan krijgen, kan je ons speelgoed ook op 
de website terugvinden. 

MARKETING  Wij doen niets liever dan onze producten in de kijker zetten. 

Zet je graag samen met ons een gerichte marketingactie op? 
Mail naar marketing@baeckensbooks.be of naar petra@tdmpublishing.com voor  
Nederland en we steken de koppen bij elkaar!

CONTACT Meer uitleg over onze producten? Babbeltje slaan? Spelletje spelen? Ontdek 
snel bij wie je terecht kan met al je vragen op de allerlaatste bladzijde van deze folder!
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0+ PEUTER 0+ PEUTER

5 407226 502878

€ 14,99
± 30 cm hoog
EAN 5407226502878
Productcode BABOS057
vanaf 1 jaar
verschijnt 23 februari 2022

MOL

KNUFFEL

Krijg jij maar niet genoeg van Mol en zijn vriendjes? Wij 
ook niet! Daarom brengen wij Mol tot leven met deze 
vrolijke knuffel. Trek eropuit, ga samen op avontuur of 
neem hem mee naar bed en reis af naar dromenland!

MOL, 
MAAR DAN EXTRA 
KNUFFELBAAR!

We vertelden jullie eerder al uitvoerig over Mols hoge aaibaarheidsfactor. We lieten al vaak (bijna tot 
vervelens toe) vallen hoe dol we zijn op dit kleine, knuffelbare vriendje. En we kunnen niet stoppen met 
praten over het universum van Mol en zijn maatjes en hoe graag we dat tot leven willen brengen. En dat 
moment is aangebroken! Met dit lieve, zachte knuffeltje springt Mol vanaf het papier recht in je armen. Zo 
kan je Mol meenemen op je eigen avonturen, samen lol trappen en vooral veel knuffelen.

Ontdek zeker ook alle verhalen en de avonturen die Mol en zijn net zo schattige vriendjes beleven. Wist 
je al dat je op onze website kleurplaten kan vinden en Mol vanaf nu kan volgen op zijn eigen Instagram- 
pagina? Allen richting @mols_kleine_insta. Je zal er geen spijt van krijgen!

TIP VAN DE UITGEVER 

Ellen

ONTDEK ONZE MARKETINGACTIES!
  Versier je winkel met een vlaggenlint vol schattige molletjes
  Dedicated website en instagrampagina
  Nodig meesterverteller Marieke en toptekenaar Henk 

 uit in je winkel 
  Display voor op de winkelvloer

HENK VAN DER GUGTEN tekent al zo lang hij zich kan 
herinneren. Sinds hij zijn eerste schetsboek volkladde 
– tot groot ongenoegen van zijn juf – is hij nooit meer 
gestopt. En gelukkig maar! 

MARIEKE VAN HOOFF is prettig gestoord en dat merk 
je ook aan haar boeken. Toen ze Henks Mol zag, was ze 
meteen verkocht en kroop ze in haar pen. Ze creëerde 
een wereld vol avonturen met Mol en zijn vriendjes in 
de hoofdrol.

ONTDEK ALLE VERHALEN VAN MOL
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badboek, dieren, in bad gaan 

0+ PEUTER 0+ PEUTER

TIK TAK

STRANDSPEELGOED      

Zeelucht, zand, de zon op je snoet, … en Tik Tak 
strandspeelgoed natuurlijk! Graaf de diepste putten, 
bouw de mooiste zandkastelen en verzamel de leuk-
ste schelpen. Een kleurrijk setje voor dolle pret in het 
zand, thuis of op vakantie. 

ZANDPRET IN TIK TAK-STIJL 

€ 9,99
± 200 mm hoog
Emmer met schepje, harkje, 
zeef en zandfiguurtje
EAN 5407226502953
Productcode BABOS061
vanaf 1,5 jaar
verschijnt 5 april 2022

5 407226 502953

€ 14,99
 ± 150 x 150 x 50 mm

Doos met blokpuzzel van 9 stukken
EAN 5407226502960

Productcode BABOS062
vanaf 1 jaar

verschijnt 5 april 2022

5 407226 502960

TIK TAK

BLOKPUZZEL    

Tromgeroffel, pianodeuntjes en trompetgeschal.  
Instrumenten begeleiden al jaar en dag alles wat in de  
afleveringen van Tik Tak te zien is en daarom verdie-
nen ze een ereplaats. Met deze blokpuzzel zetten wij 
maar liefst zes instrumenten in de kijker. Puzzel ze  
bij elkaar, imiteer het geluid dat ze maken of creëer 
nieuwe instrumenten met de verschillende blokken. 
(Luister)plezier gegarandeerd! 

ONTDEK DE INSTRUMENTEN 
ACHTER DE TIK TAK-DEUNTJES! 

NIEUW!

voorlopig ontw
erp

voorlopig ontw
erp

6 7



0+ PEUTER 0+ PEUTER

€ 9,99
Doos met 32 kaarten 

 143 x 213 x 12 mm
EAN 5407226502564

Productcode BABOS037
vanaf 2 jaar

verschijnt 30 september 2021

5 407226 502564

TIK TAK

MEGA KWARTET     

Groot formaat voor kleine kinderhandjes: dat is het motto van 
dit kwartetspel. Kinderen leren al spelend verschillende soorten  
voedsel kennen dankzij de kleurrijke illustraties. Maar Tik Tak 
zou Tik Tak niet zijn als er geen extraatje in het spel verstopt 
zit! De vier kaarten van elk voedselkwartet hebben elk een  
andere kleur waardoor ook kleurkwartetten verzameld kunnen 
worden. Peuters en kleuters leerden nog nooit zo makkelijk 
kleuren kennen!

TIK TAK

MEGA DOMINO       

Ooit al eens de discomannetjes van Tik Tak gespot? Dolle pret, 
net zoals dit spel waarin zij de hoofdrol spelen! Raak als eerste je 
dominostenen kwijt door telkens dezelfde discomannetjes naast 
elkaar te schuiven en win. De stenen maakten we wat groter 
zodat kleine kinderhandjes ze makkelijk kunnen vastgrijpen en 
zodat de discomannetjes extra zichtbaar zijn. Want zeg nu zelf: 
hoe meer disco, hoe beter, toch?!

KWARTETJES ZOEKEN MAAR!

€ 14,99
Doos met 28 kartonnen dominostenen 
120 x 220 x 80 mm
EAN 5407226502557
Productcode BABOS036
vanaf 2 jaar
verschijnt 30 september 2021

5 407226 502557

kijken, ontdekken, spelen

TIK TAK

CALEIDOSCOOP  

Draai aan de koker en kijk door het gaatje: kleur-
rijke parels en betoverende spiegels zorgen samen 
voor prachtige reflecties! Kleine koters leren Tik Tak- 
gewijs niet alleen kleuren en vormen onderscheiden, 
maar zetten ook hun eerste stapjes in de wereld van 
patronen. 

274 x 206 x 40 mm
Plaats voor 12 caleidoscopen

EAN 5407226502748
 Productcode BABOS055L

5 407226 502748

€ 9,99
190 x 45 x 45 mm

EAN 5407226502601
Productcode BABOS041

vanaf 1 jaar
verschijnt 30 september 2021

5 407226 502601

CALEIDOSCOOP DISPLAY

DANS EROP 
LOS MET DE 
DISCOMANNETJES!

8 9



0+ PEUTER 0+ PEUTER

Beroepen memo
EAN 5407006500476

€ 9,99

5 407006 500476

Muziekset
EAN 5407006500506

€ 19,99

5 407006 500506

Dierenpuzzel
EAN 5407006500469

€ 9,99

5 407006 500469

Mozaïekpuzzel
EAN 5407006500490

€ 9,99

5 407006 500490

Blokkentoren
EAN 5407006501435

€ 14,99

5 407006 501435

Stempelset
EAN 5407006501411

€ 14,99

5 407006 501411

Blokkenton
EAN 5407006500483

€ 19,99

5 407006 500483

verschijnt 30 september 2021 verschijnt 30 september 2021

L80  x B60 x H190  cm 

5 407006 500995

Tik Tak display leeg
EAN 5407066500995

ONTDEK ONZE MARKETINGACTIES!
  Gratis display bij aankoop van een pakket met 

 een winkelwaarde van € 600
  Marketingcampagne door VRT met radiospot 

 en online visibiliteit
  Actie voor klanten: gratis mozaïekpuzzel bij aankoop 

 van twee Tik Tak-spelletjes
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9 789492 616708

€ 14,99
270 x 225 x 50 mm 
Box met badboek, poster, 
figuurtjes in mousse en badpopje 
EAN 9789492616708
vanaf 2 jaar 
reeds beschikbaar

 
MIJN EERSTE BADKOFFER  
met illustraties van Tiago Americo

In bad gaan wordt een waar festijn met deze geweldige 
badkoffer! Een badboekje vertelt het verhaal van Igor 
de ijsbeer, die samen met zijn vriendjes gaat zwem-
men. De box bevat een poster die je kan bevestigen 
aan de rand van het bad, met terugkerende figuren 
uit het verhaal. Daarnaast kan je peuter spelen met 
de schattige figuurtjes in mousse, en het figuurtje van 
Igor de ijsbeer zelf. Keer op keer plezier in het water!

€ 14,99
330 x 240 x 70 mm 

Box met kartonboek, puzzel 
en houten brandweerwagen

EAN 9789492616692
vanaf 2 jaar

reeds beschikbaar

9 789492 616692

MIJN EERSTE BRANDWEERBOX    
met illustraties van Stéphanie Bardy

Met deze prachtige cadeaubox leert je peuter alles 
over het leven bij de brandweer. Het kartonboekje 
verhaalt de dagelijkse taken van een brandweerman. 
De vloerpuzzel toont de voertuigen van de brandweer 
en stimuleert de fijne motoriek en het inzicht van je 
kind. Een stevige houten speelgoedbrandweerwagen 
zorgt dan weer voor een leuk, duurzaam spelelement. 

SPETTER, SPETTER, SPAT! 
PLEZIER IN BAD!

HELMEN OP, SIRENES AAN!

NU IN PRIJS 
VERLAAGD!

NU IN PRIJS 
VERLAAGD!
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0+ PEUTER 0+ PEUTER

9 789492 616661

€ 24,99
300 x 225 x 60 mm 

Box met kartonboek en vingerpopjes 
EAN 9789492616661

vanaf 2 jaar 
reeds beschikbaar

MIJN VERHAALTJESBOX 
KLEINE HELDEN VAN HET BOS 
met illustraties van Dan Taylor

Ontdek vier avontuurlijke verhaaltjes over de vier 
kleine helden van het bos: Bruno Beer, Una Uil,  
Kamiel Konijn en Vicky Vos. Ze hebben elk een gave, 
en al wordt er wel eens ruzie gemaakt, toch zijn de 
vriendjes onafscheidelijk. De box bevat een karton-
boek van 32 bladzijden, en schattige vingerpopjes van 
de vier personages uit de verhaaltjes. Creëer je eigen 
poppenspel en zorg zo voor een speelse interactie  
tussen het boek, kind en volwassene. Spelplezier  
gegarandeerd!

MIJN VERHAALTJESBOX 
KLEINE HELDEN VAN DE JUNGLE
met illustraties van Dan Taylor

Ontdek vier avontuurlijke verhaaltjes over de vier klei-
ne helden van de magische jungle: Leo Luiaard, Tom 
Toekan, Lilly Luipaard en Ella Eenhoorn. Ze hebben elk 
een gave, en al wordt er wel eens ruzie gemaakt, toch 
zijn de vriendjes onafscheidelijk. De box bevat een 
kartonboek van 32 bladzijden, en schattige vingerpop-
jes van de vier personages uit de verhaaltjes. Creëer je 
eigen poppenspel en zorg zo voor een speelse interac-
tie tussen het boek, kind en volwassene. Spelplezier 
gegarandeerd!

9 789059 248748

€ 24,99
300 x 225 x 60 mm 

Box met kartonboek en vingerpopjes 
EAN 9789059248748

vanaf 2 jaar 
reeds beschikbaar

MIJN VERHAALTJESBOX 
KLEINE HELDEN VAN DE SAVANNE
met illustraties van Dan Taylor

Ontdek vier avontuurlijke verhaaltjes over de vier  
kleine helden van de savanne: Penelope Antilope, Zaf 
Giraf, Leon Leeuw en Nathan Olifant. Ze hebben elk 
een gave, en al wordt er wel eens ruzie gemaakt, toch 
zijn de vriendjes onafscheidelijk. De box bevat een 
kartonboek van 32 bladzijden en schattige vinger- 
popjes van de vier personages uit de verhaaltjes.  
Creëer je eigen poppenspel en zorg zo voor een speelse 
interactie tussen boek, kind en volwassene. Speel- en 
leesplezier gegarandeerd!

SPEELSE CADEAUBOX MET 
LEUKE VINGERPOPJES

9 789464 291261

€ 24,99
300 x 225 x 60 mm 
Box met kartonboek en vingerpopjes 
EAN 9789464291261
vanaf 2 jaar 
verschijnt 15 april 2022

NIEUW!
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3+ KLEUTER 3+ KLEUTER

5 407226 502618

€ 14,99
± 250 mm groot
EAN 5407226502618
Productcode BABOS042
vanaf 3 jaar
verschijnt 15 oktober 2021

SARAH
HANDPOP SOKPOP

Betoverd door alles wat Sarah en Sokpop samen bele-
ven? Waan jezelf dan in de wereld van dit vrolijke duo 
met de handpop van Sokpop! Speel zelf verhaaltjes 
na, bedenk nieuwe avonturen, beweeg en zing erop 
los … Sokpop kan als handpop of als knuffel gebruikt 
worden. Een leuk item voor thuis én in de klas!

DUIK IN DE WERELD VAN SOKPOP!

€ 12,99
328 x 235 x 40 mm

Doos met puzzel van 24 stukjes
EAN 5407226502632

Productcode BABOS044
vanaf 3 jaar

verschijnt 15 oktober 2021

5 407226 502632

Sarah woont in een kleurrijke blokkentoren met 
een gezellig voortuintje aan de rand van de stad. 
Ze betovert iedereen met haar mooie glimlach!  
Samen met haar vrienden Bavo en Sokpop zingt ze 
bekende kinderliedjes, knutselt ze erop los, leest ze 
voor,… Ontdek alles op Ketnet Junior, in de Ketnet  
Junior-app en op VRT NU.

SARAH
PUZZEL

Leer Sarah en haar vriendje Sokpop beter kennen. 
Ze stellen zich graag aan je voor! Met deze puzzel  
van 24 stukjes reis je af naar het huisje en het  
knusse voortuintje van Sarah, dé plek waar al hun 
avonturen zich afspelen.

ONTDEK  ONZE MARKETINGACTIES! 
   Haal de Sokpop-schaphanger in huis 

   Marketingcampagne door Ketnet 

16 17



3+ KLEUTER 3+ KLEUTER

5 407226 502663

SARAH
MAAK JE EIGEN BLADWIJZER 

Ga creatief aan de slag met Sarah en haar sidekick Sok-
pop. Onder hun deskundige begeleiding creëer jij met 
deze knutselset heuse bladwijzers in allerlei vormen, 
kleuren, … Volg de instructies of doe lekker je eigen zin 
en geef er je eigen draai aan. Leuk om bij te houden 
waar je gebleven was in het voorleesboek van Sarah!

EAN 5407226502663
Productcode BABOS047

5 407226 502670

SARAH
MAAK JE EIGEN DINOPOTEN 

Groooaaar! Dino’s uitgestorven? Nee, hoor! Met deze 
knutselset breng je ze zo weer tot leven. Deze kit be-
vat alles wat je nodig hebt om je eigen dinopoten te 
knutselen. Zo kan je weer rondstampen zoals in het 
tijdperk van de dinosaurussen. Het ideale setje voor 
alle jonge creatievelingen en Sarah-fans!

EAN 5407226502670
Productcode BABOS048

KNUTSEL JE EIGEN SARAH EN SOKPOP-GADGETS!

€ 14,99
 300 x 200 x 30 mm

Doos met alles wat je nodig hebt om 
de knutselopdracht te voltooien

vanaf 3 jaar
verschijnt 15 oktober 2021

ONTDEK OOK DE BOEKEN VAN SARAH!
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9 789059 242463

€ 9,99
135 x 220 x 60 mm
Doosje met 48 verschillende 
kaartjes en een handleiding 
EAN 9789059242234
vanaf 3 jaar
2 tot 4 spelers
reeds beschikbaar

9 789059 242234

ONTWIKKELD DOOR EN VOOR 
LEERKRACHTEN, MAAR OOK 
THUIS DOLLE PRET!

VIJF BOLLEN ROOMIJS 
met illustraties van Kathleen Amant

Vijf bollen roomijs dompelt kleuters onder in de wereld 
van getallen. Enkele spannende, maar educatieve spel-
letjes leren hen de getallen 1 tot en met 5 en de daarbij 
horende getalbeelden. Tellen wordt kinderspel!

€ 9,99
135 x 220 x 40 mm

Doosje met 56 verschillende 
kaartjes en handleiding

EAN 9789059242463
vanaf 3 jaar

2 tot 4 spelers
reeds beschikbaar

HEKSENSOEP
met illustraties van Kathleen Amant

Ontdek de wereld van de heksen en maak op speelse 
wijze kennis met kleuren. Spinnen, heksenhoeden en 
magische heksensoep wijzen de weg! Met maar liefst 
zeven verschillende spelvormen biedt dit spel een 
waaier aan mogelijkheden voor jonge en minder jonge 
kleuters.

3+ KLEUTER 3+ KLEUTER

NU IN PRIJS 
VERLAAGD!

NU IN PRIJS 
VERLAAGD!

20 21



TEKENROL
met illustraties van Joana Jesus 

Kan jouw kleine creatieveling het niet laten om al-
les vol te krabbelen in de felste kleuren? Dan zit je 
goed met deze geweldige tekenrol! Met wel 5 meter  
vrolijk geïllustreerd papier kan je kleuter al kleurend 
de natuur ontdekken. Dankzij de duidelijke zwarte  
lijnen kan je de figuren makkelijk inkleuren. Goed voor 
urenlang plezier!

OCEAAN 
€ 9,99

248 x 80 x 80 mm 
Kartonnen doosje met papieren rol 

en 4 kleurpotloden
EAN 9789059248694

vanaf 3 jaar 
reeds beschikbaar

9 789059 248694

5 METER KLEURPLEZIER! 

9 789059 248687

NATUUR 
€ 9,99

248 x 80 x 80 mm 
Kartonnen doosje met papieren rol 

en 4 kleurpotloden
EAN 9789059248687

vanaf 3 jaar 
reeds beschikbaar

3+ KLEUTER3+ KLEUTER 3+ KLEUTER

PUZZEL 

DAG SINTERKLAAS 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! 
Deze leuke plaat van Dag Sinterklaas is perfect voor 
de allerkleinste puzzelaars. Leg snel alle stukjes op de 
juiste plek en aanschouw de intocht van Sinterklaas en 
zijn trouwe Pieten.

5 407006 501466

€ 9,99
Doos met puzzel van 24 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501466
Productcode BABOS030
vanaf 3 jaar
reeds beschikbaar

NU IN PRIJS 
VERLAAGD!
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SMILEY

SPELLETJES

Vier spelletjes, vier keer dolle pret! Elk doosje bevat 
kaartjes en een handleiding die je vertelt wat je 
met de kaartjes kan doen. Van kwartetten tot een 
memospel, alles kan! De verschillende uitvoeringen en 
de verschillende spelletjes zorgen ervoor dat er voor 
ieder wat wils is. 

SMILEY

SPELLETJES DISPLAY 

Display met 8 spelletjes 
EAN 9789059248069

9 789059 248069

DISPLAYDOOS MET 8 SMILEY SPELLETJES:
2 x Smiley Party Spel
2 x Smiley Sport Memo 
2 x Smiley Emo-Kwartet
2 x Smiley Colour Game 

8+ KIDS 8+ KIDS

€ 10,00
100 x 100 x 70 mm  
EAN 9789059247550
vanaf 8 jaar 
reeds beschikbaar

€ 10,00
100 x 100 x 70 mm  
EAN 9789059246966
vanaf 8 jaar 
reeds beschikbaar

€ 10,00
100 x 100 x 70 mm  
EAN 9789059246959
vanaf 8 jaar 
reeds beschikbaar

KLEINE DOOSJES, VEEL PLEZIER!

€ 10,00
100 x 100 x 70 mm  
EAN 9789059247543
vanaf 8 jaar 
reeds beschikbaar

24 25



SMILEY PUZZEL 

ZOEK & VIND IN HET STADION

Puzzel erop los met deze sportieve zoekplaat van 
Smiley! Is je puzzel klaar? Zoeken maar! Waar is de 
bronzen beker? Hoeveel gouden bekers kun je tellen? 
Wie heeft een golfclub vast? Waar is de voetbal? Wie 
slaat de honkbal het stadion over? Kun je een sport 
bedenken die NIET op deze zoekplaat staat? Wij 
denken van niet!

5 407226 502519

€ 16,99
Doos met puzzel van 500 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407226502519
Productcode BABOS032
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

SMILEY PUZZEL 

ZOEK & VIND OP HET STRAND

Is lekker op het strand liggen niks voor jou, maar 
puzzelen wel? Dan ben je met deze zonnige puzzel van 
Smiley uren zoet! Als de puzzel klaar is, kun je op zoek 
gaan naar gekke Smileys. Welke Smiley draagt een 
ananasbril? Waar is de Smiley met de gouden tand? 
Vind je de krokodil? En wat heeft die op zijn rug? Zoek 
het maar eens uit!

5 407226 502526

€ 16,99
Doos met puzzel van 500 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407226502526
Productcode BABOS033
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

ZOEKPRET EN PUZZELFUN
VOOR HET HELE GEZIN

8+ KIDS

GERONIMO STILTON

VERRASSINGSBOX 

Knagers, opgelet! Vanaf nu scoor je een heus Geronimo 
Stilton-verrassingspakket ter waarde van €100 voor 
een prikje! Voor maar liefst €25 ontvang je een box 
met spannende boeken, uitdagende puzzels en leuke 
gadgets. Haal jouw box snel in huis en reis samen met 
Geronimo af naar Muizeneiland.

5 407226 502984

€ 25,00
Doos met verrassingspakket  

van Geronimo Stilton
EAN 5407226502984

vanaf 8 jaar
verschijnt najaar 2021

Meer info volgt!
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8+ KIDS

€ 100
€ 25
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5 407006 501367

€ 9,99
Doos met puzzel van 99 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501367
Productcode BABOS021 
vanaf 5 jaar
reeds beschikbaar

PUZZEL 

DE FAMILIE STILTON

Een puzzel van Geronimo Stilton? Je snorharen 
zouden bijna trillen van geluk! Leg alle puzzelstukken 
op de juiste plek en kom erachter wie Geronimo’s 
familieleden zijn. Met 99 stukjes is deze puzzel de 
ideale uitdaging voor alle jonge knagers. 
Puzzelplezier gegarandeerd!

PUZZEL 

DE WAKKERE MUIS

Gi-ga-geitenkaas, wat een drukte! Kijk je ogen uit 
en ontdek wat er allemaal gebeurt op de redactie 
van De Wakkere Muis, de belangrijkste krant van 
Muizeneiland. Deze puzzel van 500 stukjes is het 
perfecte opstapje naar de wereld van de grote puzzels.

5 407006 501374

€ 12,99
Doos met puzzel van 500 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501374
Productcode BABOS022
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar
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5 407006 501381

€ 14,99
Doos met puzzel van 1000 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501381
Productcode BABOS023
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

PUZZEL 

DE ZEVEN ROZEN

Herbeleef de magische avonturen van de Thea Sisters 
met deze prachtige puzzel van De Zeven Rozen. Leg 
de puzzelstukjes op de juiste plek, ga met hen mee op 
ontdekkingsreis langs fonkelende sterren en ontmoet 
sprankelende feeën. Met maar liefst 1000 stukjes 
wordt dat absoluut een muizenissige uitdaging!

PUZZEL 

LANG LEVE FANTASIA

Lang leve Fantasia! Deze betoverende puzzel staat 
helemaal in het teken van Geronimo Stiltons magische 
avonturen in het net zo magische Fantasiarijk. Reis 
samen met je favoriete muis op de rug van de draak 
doorheen het wolkendek. Urenlang puzzelplezier met 
maar liefst 1000 stukjes.

5 407006 501398

€ 14,99
Doos met puzzel van 1000 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501398
Productcode BABOS024
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

8+ KIDS 8+ KIDS

MUIZENISSIGE PUZZELS VOOR JONGE 
EN MINDER JONGE KNAGERS!

NU IN PRIJS 
VERLAAGD!
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VIER KERST MET DE KAMPIOENEN!

5 407226 502861

€ 39,99
400 x 200 x 100 mm
Doos met 24 vakjes met 
daarin telkens een personage
EAN 5407226502861
Productcode BABOS056
vanaf 8 jaar
verschijnt 27 oktober 2021

F.C. DE KAMPIOENEN 

AFTELKALENDER

Dit jaar tel je af mét De Kampioenen. Feest! Maak 24 
dagen elke dag een vakje open, ontdek de personages 
en herenig ze allemaal in het café voor een geslaagd 
avondje tooghangen. 

In deze kalender zitten de bekendste personages uit 
F.C. De Kampioenen verborgen. Open elke dag een vak-
je en klik de figuurtjes vast op de basis. Plaats hen 
vervolgens in het plezantste clubcafé van het land. 
Tournée générale!

F.C. DE KAMPIOENEN PUZZEL

KERST MET DE KAMPIOENEN

Zak samen met de Kampioenen af naar de skipiste. 
Hoe houdt je favoriete voetbalploeg zich warm in 
winterse temperaturen? Wat haalt Markske nu weer 
uit? En hoe steekt DDT hen stokken tussen de spaken? 
Of moeten we zeggen: tussen de ski’s? Puzzel snel de 
1000 stukjes bij elkaar en kom het allemaal te weten!

5 407226 502694

€ 19,99
328 x 235 x 40 mm

Doos met puzzel van 1000 stukjes
EAN 5407226502694

Productcode BABOS050
vanaf 8 jaar

verschijnt 27 oktober 2021
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PUZZEL 

HET CIRCUS 

Puzzel erop los met deze geweldige plaat van De 
Kampioenen in het circus. Leg alle puzzelstukjes op de 
juiste plek en ontdek wat deze bende pottenstampers 
van plan is. Wat zal ons Madeleine daarvan zeggen?!

5 407006 501336

€ 12,99
Doos met puzzel van 99 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501336
Productcode BABOS018
vanaf 5 jaar
reeds beschikbaar

5 407006 501343

€ 16,99
Doos met puzzel van 500 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501343
Productcode BABOS019
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

PUZZEL 

CARNAVAL

Benieuwd hoe De Kampioenen carnaval vieren? Daar 
kom je zo meteen achter! Puzzel alle stukjes bij elkaar 
en duik zelf de carnavalstoet in. Mijn gedacht!

PUZZEL 

VOETBAL

Een puzzel van F.C. De Kampioenen? Dat is urenlang 
plezier! Of miserie? Als eeuwige fan van de plezantste 
voetbalclub van het land is dit in ieder geval de 
perfecte puzzel voor jou. Ga de uitdaging aan, puzzel 
de 1000 stukjes bij elkaar en ontdek wat er gaande is 
op het voetbalveld!

5 407006 501350

€ 19,99
Doos met puzzel van 1000 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501350
Productcode BABOS020
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

8+ KIDS 8+ KIDS

KAMPIOEN ZIJN IS PLEZANT!

PUZZEL 

HET STRAND 

Heet, heter, heetst! De Kampioenen gaan op vakantie 
naar zee en jij mag mee. Puzzel snel alle 1000 stukjes 
bij elkaar, ontdek wat er nu weer allemaal misloopt en 
koel af met een dagschotel. Tournée générale!

€ 19,99
Doos met puzzel van 1000 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407226502625
Productcode BABOS043
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

5 407226 502625

2DE 

DRUK!
3DE 

DRUK!
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5 407226 502588

€ 24,99
300 x 200 x 40 mm
Doos met 75 kaartjes, 4 whiteboards en 
4 stiften, zandloper, rad met spinner 
en handleiding
EAN 5407226502588
Productcode BABOS039
vanaf 8 jaar
verschijnt 20 oktober 2021

KETNET 

TEKENSPEL 

De peeties dagen je uit! Ben jij een echt tekentalent? 
Tover jij Ketnetters op papier alsof het niets is? Heeft 
tijdsdruk geen invloed op je creatieve brein? En maak 
je bovenal graag veel lol? Dan is dit spel iets voor jou! 
Het is jouw missie om aan te tonen hoe goed jij Ketnet 
kent, maar ook hoe goed je de andere spelers kent en 
kan inschatten.

Het Ketnet Tekenspel zet niet alleen in op creativiteit, 
maar ook op samen spelen, vriendschap en elkaar be-
ter leren kennen en begrijpen. Het spel kan gespeeld 
worden vanaf 8 jaar en met minimaal twee spelers. 
Wij geven je alvast de basisregels van het spel mee, 
maar je kan er eveneens je eigen ding mee doen. Zo-
lang je maar plezier hebt!

PICTIONARY OP Z’N KETNETS

Ketnet, het is en blijft een all time classic in de wereld van kinderen. Voor mij was dat niet anders trou-
wens: ook ik ben opgegroeid met de wrappers, de Ketnetkroket en de wonderlijke schouwtonelen uit de  
programma’s. Met dit spel kan jij als Ketnetfan, -expert of -curieuzeneus je kennis en kunde tentoon- 
spreiden en creatief uit de bol gaan.

Dit spel vertaalt de wereld van Ketnet naar de realiteit, maar laat ook ontzettend veel ruimte voor je  
eigen creativiteit. Bovendien brengt het Tekenspel mensen dichter bij elkaar en het zorgt ervoor dat je 
elkaar met veel ongedwongenheid en weinig poespas beter leert kennen. Samen lachen en tekenen is 
immers een eenvoudig succesrecept! 

TIP VAN DE UITGEVER 

Ellen
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STEM PUZZEL

BOUWKUNDE - PIRAMIDEPUZZEL

Kan jij de piramide uit de box halen? Als het niet meteen 
lukt, kijk dan even vanuit een andere hoek! Ruimtelijk 
inzicht en outside the box-denken – heb je hem? – zijn 
cruciaal om dit kleine raadsel op te lossen.

€ 14,99
123 x 100 x 100 mm

Kartonnen doos met  
houten puzzel en quiz

EAN 5407006501329
Productcode BABOS017

vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

5 407006 501329

STEM PUZZEL
WETENSCHAP - MOLECULEPUZZEL

Het is tijd om die microscoop aan de kant te schuiven, 
want de echte wetenschapsles start hier! Ontwar de 
houten puzzelstukken en zet ze weer in elkaar. Het 
mag dan wel gemakkelijk klinken, maar dat is het 
zeker niet! Zal jij dit moleculaire mysterie kunnen 
ontrafelen?

STEM PUZZEL

WISKUNDE - SUDOKU 

Fan van sudoku? Dan is dit eentje voor jou! Kan jij 
de blokjes zo neerleggen dat alle rijen en kolommen 
de cijfers 1 tot en met 9 bevatten? Maar let op! Elk 
cijfer mag slechts eenmaal voorkomen in elke rij en 
elke kolom. Ga de uitdaging aan en bewijs dat jij een 
wiskundig genie (in spe) bent!

€ 14,99
115 x 115 x 100 mm 
Kartonnen doos  
met houten puzzel en quiz
EAN 5407006501312
Productcode BABOS016
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

5 407006 501312

€ 14,99
150 x 150 x 40 mm

Kartonnen doos  
met houten puzzel

EAN 5407006501305
Productcode BABOS015

 vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

5 407006 501305

WETENSCHAP MET EEN TWIST!
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STEM

PUZZELBOX

In deze verzamelbox vind je vier uitdagende puzzels  
rond wetenschap, technologie, bouwkunde en  
wiskunde. Het ideale STEM-pakket om je hersenen 
aan het werk te zetten dus!
Volg de instructies op de doos en probeer zo de 
opdracht op te lossen. Bovendien bevat de box een 
leuke quiz voor alle STEM-enthousiastelingen!

€ 19,99
300 x 150 x 50 mm 
Houten puzzels in kartonnen doos
EAN 5407006500391
Productcode: BABOS001
vanaf 8 jaar 
reeds beschikbaar

€ 14,99
188 x 104 x 24 mm 
Houten puzzels in kartonnen doos
EAN 5407006500414
Productcode: BABOS003
vanaf 8 jaar 
reeds beschikbaar

€ 14,99
188 x 104 x 24 mm 
Houten puzzels in kartonnen doos
EAN 5407006500407 
Productcode: BABOS002
vanaf 8 jaar 
reeds beschikbaar

€ 14,99
165 x 165 x 45 mm 
Houten puzzel in kartonnen doos
EAN 5407006500421
Productcode: BABOS004
vanaf 8 jaar 
reeds beschikbaar

5 407006 500391

5 407006 500414

5 407006 500407
5 407006 500421

Deze pentomino-puzzelbox daagt je uit om tientallen 
figuren te leggen aan de hand van de 12 verschillende 
blokjes. Kan jij de giraf, de vlinder of de olifant vormen? 

STEM PUZZEL

WISKUNDE - PENTOMINO

Met deze houten variant van de bekende binaire 
puzzels kan je de oefeningen telkens weer opnieuw 
oplossen. Verplaats de pionnen aan de hand van het 
instructieboekje en los de puzzels op. De niveaus 
worden opgebouwd, dus je hoeft geen binairo-expert 
te zijn om de uitdaging aan te gaan! 

STEM PUZZEL

TECHNOLOGIE – BINAIRE PUZZEL

Hoeveel figuren kan jij leggen met de 7 stukjes van 
het tangram? Combineer slim bouwen met inzicht, en 
stimuleer je verbeelding met deze uitdagende puzzel! 
En het gaat nog verder: als je de opdrachten hebt 
afgewerkt, kan je zelf je eigen figuren bedenken.

STEM PUZZEL

BOUWKUNDE – TANGRAM

8+ KIDS 8+ KIDS

BACKLIST BACKLIST
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5 407226 502571

€ 29,99
250 x 250 x 50 mm
Doos met rad, letterbord en 
45 letterkaarten, geldbiljetten 
whiteboard letterkaart en stift
en handleiding
EAN 5407226502571
Productcode BABOS038
vanaf 8 jaar
3 augustus 2021

HET RAD 

HET BORDSPEL  

Het Rad is helemaal terug van weggeweest en jij kan 
het legendarische spel van op je zetel spelen. Waan 
jezelf quizmaster of quizzer en ga total loss in de prij-
zenwinkel. Een nieuwe badkamer, auto of je gewicht in 
chocolade, dromen mag!

Draai aan het befaamde rad, kies tactisch een letter, 
koop een klinker als je goed bij kas zit en raad welk 
woord verborgen zit op het letterbord. Een joker is al-
tijd welkom, de mispoes ietsje minder. Niemand wordt 
immers graag verplicht tot huishoudelijke klusjes of 
gênante challenges, toch?!  

DRAAIEN MAAR! 

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES!
  Betaalde social media campagne met trailer
  Marketingcampagne door productiehuis SBS
  Exposure in de het tweede seizoen van 

 Het Rad in 2021

8+ KIDS 8+ KIDS

5 407226 502687

Display 
Plaats voor 12 spellen
EAN 5407226502687
Productcode BABOS049L
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5 407006 501404

€ 29,99
251 x 251 x 61 mm
2 tot 4 spelers
60 minuten speeltijd
Doos met spelbord, 100 quizkaarten, 
tokens, pionnen, dobbelstenen en 
handleiding
vanaf 9 jaar
EAN 5407006501404
BABOS025
reeds beschikbaar 

REIZEN WAES

HET BORDSPEL

Reis mee met Tom Waes en zijn team naar alle windstreken 
en ontdek de meest fantastische plekken, dichtbij en heel 
ver weg. Reizen met Tom is altijd avontuurlijk en leerrijk, 
maar soms ook een tikkeltje frustrerend en zeker niet 
gemakkelijk. 

Herbeleef zelf Toms avonturen met dit spannende bordspel 
en ga de uitdaging aan. Ontpop je tot een rasechte 
wereldreiziger, beantwoord de quizvragen, verzamel tijdig 
alle crewleden en win! 

8+ KIDS 8+ KIDS

EEN UITDAGENDE REIS ROND DE WERELD!

 Display
 EAN 5407226502533
 Productcode BABOS034L
 plaats voor 12 spellen
  270 x 255 x 1220 mm

5 407226 502533

ONTDEK ‘REIZEN WAES IN NEDERLAND’
DIT NAJAAR OP TELEVISIE EN OP VRT NU!
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Ik vertrouw erop dat je het 

dossier tot een goed einde 

brengt. Met deze kaart voorkom 

je dat een collega een dossier 

met je wisselt of van je afneemt, 

of dat je een dossier moet 

terugplaatsen op het prikbord.

Hou deze kaart bij tot je 

ze wilt gebruiken.
Leg de kaart daarna terug 

onderaan de stapel.

DRINGENDE OPROEP DIRECTEUR Op patrouille krijgen Femke en Koen een oproep dat, Frans Deygers, de directeur van het Provinciaal Instituut, hen dringend wil spreken.   
Er werd tijdens de speeltijd uit het ontspanningslokaal geld gestolen van Maarten, een leerling uit het zesde jaar.

KOEN & FEMKE
12:07

11:58

DIEFSTAL OP SCHOOL

5 407006 500513

€ 34,99
251 x 251 x 61 mm
2 tot 6 spelers
60 minuten speeltijd 
9 tot 99 jaar 
BABOS013
EAN 5407006500513
vanaf 9 jaar 
reeds beschikbaar

De Buurtpolitie, gezelschapsspel, spelen

DE BUURTPOLITIE 

BORDSPEL

In de Vlaamse scripted realityreeks De Buurtpolitie 
kan de kijker volgen hoe de agenten van de buurtpolitie 
misdrijven bestrijden en de veiligheid van de burgers 
garanderen. 

Met dit supertoffe bordspel herbeleef je de echte ver-
halen van De Buurtpolitie. Kraak zelf de moeilijkste 
dossiers aan de hand van verslagen die het politie-
korps heeft gemaakt. Hoe meer dossiers je oplost, hoe 
meer punten je verdient. 

Ontpop jij je tot een rasechte rechercheur? Ontdek het 
met dit leuke Buurtpolitie Bordspel! Plezier voor jong 
en oud verzekerd!

8+ KIDS 8+ KIDS

WAAN JEZELF EEN ECHTE RECHERCHEUR 
EN LOS ALLE DOSSIERS OP! 

BIJNA 
UITVERKOCHT!
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UK7

kan een aardappel…

slecht worden

je doden

elektriciteit genereren

ontploffen in de microgolfoven

een telefoon opladen

een wekker laten afgaan

een verkoudheid genezen

een blauw oog genezen

je dik maken

rauw opgegeten worden

UK21

zijn aliens…

echt
onder onsonderweg naar de aarde

op de maandemonenin area 51engelen
lief

duivels
vermeld in de bijbel

5 407226 502540

€ 24,99
170 x 240 x 60 mm
Doos met 160 kaartjes, scorebord, 
potloodjes en handleiding 
EAN 5407226502540
Productcode BABOS035
vanaf 12 jaar
verschijnt 30 september 2021 

EEN SPEL OVER VREEMDE DINGEN 
DIE MENSEN OPZOEKEN     

Mensen zijn vreemd! We bekeken wat jullie zoal 
googelen en jullie vragen zijn best raar: ‘Is de Queen 
een hagedis?’, ‘Gaan dino’s naar de hemel?’, ‘Waarom 
wil mijn kat me vermoorden?’. 

In dit spel geven wij je het eerste deel van de zoekop-
dracht en jij mag aanvullen! Hoe hoger je antwoord in 
de ranking staat, hoe meer punten je scoort. Moeilijk? 
Nee, hoor! Denk gewoon als een mens en dan komt 
het wel goed.

gezelschapsspel, Google, raden, humor

EEN KLEURRIJK SPEL 
OVER KLEURRIJKE 

ZOEKOPDRACHTEN!

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES!
  Online visibiliteit
  Betaalde social media campagne in samenwerking 

 met influencers
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is het cool om...

te roken

‘cool’ te zeggen

te vloeken

hip te zijn

te vapen 

slim te zijn

maagd te zijn

vreemd te zijn

een kapot iphone-scherm te hebben

je jeans op te rollen



UITDAGEND KAARTSPEL 
BOORDEVOL FAKE NEWS ÉN FUN!

5 407006 501442

€ 24,99
189 x 136 x 65 mm
Doos met 300 speelkaarten 
en handleiding
EAN 5407006501442
BABOS029
vanaf 12 jaar
reeds beschikbaar 

ALLES KAN ERGER 

Alles kan erger is een kaartspel waarbij jij fake news nóg 
faker maakt. Het nieuws was al fake toen het online geboren 
werd, maar kan jij het nog faker, dramatischer of meer 
hilarisch maken? Vul de fake stelling aan met een doldwaas 
vervolg en laat al je medespelers een beetje in hun broek 
doen. Van het lachen, ah ja.

fake news, kaartspel, MNM
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DOODLE DUEL

Wie is het tekentalent in jouw familie of vrienden-
groep? Ontdek het snel in dit spannende tekenspel! 
Race tegen de tijd en ga de uitdaging aan. Kan jij 
een cowboy die bloemen plukt op een piratenschip 
schetsen? Of zal je eerder Elvis Presley een trui laten 
breien op de maan? Drie soorten kaartjes geven elk een 
element aan (wie, wat, waar). Hoe meer elementen je 
je teamgenoten kan laten raden, hoe meer punten je 
zal scoren. Laat je creativiteit de vrije loop en ontdek 
verborgen tekentalenten!

DE GROTE BUZZER QUIZ 

Wat weet jij over kunst, geschiedenis, films, voedsel, 
beroemdheden en de wereld in het algemeen? Test 
het nu met deze geweldige Grote Buzzer Quiz! In dit 
spannende spel bepaalt de dobbelsteen welk thema 
aan bod komt. Een quizmaster houdt toezicht op 
de loop van het spel, en de teams zullen hard tegen 
elkaar moeten strijden. Druk zo snel als je kan op de 
buzzer om de vraag te kunnen beantwoorden. Wie zal 
de meeste punten halen en zich tot winnaar kronen?

€ 16,99
155 x 135 mm
Doos met buzzer, quizkaartjes
en dobbelsteen
EAN 5407006500438
productcode: BABOS005
vanaf 12 jaar 
reeds beschikbaar

5 407006 500438

DE GROTE LOL BUZZER 

Hilariteit verzekerd in dit spannende spel waar je er 
alles aan moet doen om niet in lachen uit te barsten! 
Laat de dobbelsteen beslissen en kom jouw uitdaging 
te weten. Kan jij je kalmte bewaren bij het horen van 
een mop, het zien van een (slechte) imitatie of een 
durfopdracht? Of zal jij schateren van het lachen? 
Maar pas op, een andere speler kan je uitbuzzen als 
je wel lacht. Probeer al je LOL jetons kwijt te raken en 
kroon jezelf tot koning(in) van de pokerface!

€ 16,99
155 x 135 mm 

Doos met buzzer, dobbelsteen, jetons,
zandloper en uitdagingskaartjes

EAN 5407006500452
productcode: BABOS007

vanaf 12 jaar 
reeds beschikbaar

5 407006 500452

€ 16,99
155 x 135 mm 

Doos met buzzer, tekenblokje, potloden,
en uitdagingskaartjes
EAN 5407006500445

productcode: BABOS006
vanaf 12 jaar 

reeds beschikbaar

5 407006 500445

CREËER BUZZ 
VOOR HET HELE GEZIN! 
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ONS AANBOD ONTDEKKEN, BESTELLINGEN PLAATSEN, EEN GEZELLIGE BABBEL SLAAN?
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