
Antarctica 
● Coöperatief strategiespel 
● 10+ 
● 2 - 5 spelers 
● 30 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-00-8 
Sunny Games productcode: SUN-000 

De zeehonden en pinguïns die op de zuidpool leven worden bedreigd door jagers. 
Bovendien smelt de ijsplaat waarop ze leven. De spelers zorgen ervoor dat de dieren veilig 
opgroeien. 
 

Archipel 
● Coöperatief strategiespel 
● 11+ 
● 2 - 5 spelers 
● 60 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-09-1 
Sunny Games productcode: SUN-009 

De spelers zijn vissers in een Chinees eilandenrijk. Er is genoeg vis, maar de klanten zijn 
kieskeurig! Vang de juiste vissen voordat het weer omslaat… 
 

De Familie Stapel 
● Coöperatief stapelspel 
● 4+ 
● 1 - 6 spelers 
● 10 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-28-2 
Sunny Games productcode: SUN-028 

Al ons speelgoed is in de boom geblazen! Klim op elkaars schouders en verzamel alle 
spullen voordat de zon ondergaat. 
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De Geheime Gang 
● Coöperatief detectivespel 
● 5+ 
● 1 - 8 spelers 
● 15 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-07-7 
Sunny Games productcode: SUN-007 

Voor middernacht proberen we te ontdekken welke kostbare voorwerpen er in de geheime 
gang verstopt zijn. Lukt het ons voordat de klok 12 slaat? 
 

Kleine Beer 
● Coöperatief verkenspel 
● 5+ 
● 2 - 5 spelers 
● 20 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-24-4 
Sunny Games productcode: SUN-024 

Mama beer is haar kleintje kwijt. We helpen haar om een pad te vinden in het bos en op de 
berg. Kunnen we de beren thuis brengen voordat het donker wordt? 

 

Kracht van 8 kaartspel 
● 8 coöperatieve spellen 
● 4+ 
● 1 - 42 spelers 
● 10 - 30 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-05-7 
Sunny Games productcode: SUN-005 

Respectvol omgaan met jezelf en met elkaar. 42 kleurrijke kaarten met een positieve 
boodschap geven dit handen en voeten voor leerkrachten, therapeuten én ouders! De 8 
verschillende spellen zorgen voor jarenlang speelplezier. 
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Max de Kat 
● Coöperatief strategiespel 
● 4+ 
● 1 - 8 spelers 
● 15 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-01-5 
Sunny Games productcode: SUN-001 

Vogel, Muis en Eekhoorn zijn op weg naar hun holletje, maar Max zit achter ze aan! Een 
spannend strategiespel voor jong en oud. 
 

Mount Everest 
● Coöperatief avonturenspel 
● 7+ 
● 2 - 6 spelers 
● 20 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-08-4 
Sunny Games productcode: SUN-008 

Vorm een team van bergbeklimmers en ga samen naar de top! Een goed team kan alle 
hindernissen overwinnen. Een spannend strategiespel. 
 

Nisyros 
● Coöperatief strategiespel 
● 12+ 
● 2-4 spelers 
● 45-60 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-17-6 
Sunny Games productcode: SUN-017 

De vulkaan wordt actief, de lava bedekt steeds grotere delen van het eiland. Kunnen we op 
tijd genoeg boten bouwen om de inwoners te redden? 
 

Ogen van de Jungle 
● Coöperatief fantasiespel 
● 8+ 
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● 1 - 12 spelers 
● 30 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-03-9 
Sunny Games productcode: SUN-003 

Hoe bedwingen we de gevaren van het oerwoud? Een spannend spel waarin strategie, 
creativiteit en samenwerking hand in hand gaan. Er ontstaan telkens weer nieuwe verhalen 
vanuit de fantasie van de spelers. 
 

Oogsttijd 
● Coöperatief strategiespel 
● 3+ 
● 2 - 8 spelers 
● 10 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-12-1 
Sunny Games productcode: SUN-012 

De moestuin staat vol met heerlijke groente. Als we elkaar helpen, zal het vast lukken om 
vóór de winter alles te oogsten! 
 

Parado 
● Coöperatief fantasiespel 
● 4+ 
● 2 - 6 spelers 
● 20 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-16-9 
Sunny Games productcode: SUN-016 

Maak samen gekke outfits door verkleedkleren en allerlei voorwerpen te combineren. De 
grote parade begint! Zijn alle kinderen op tijd verkleed? 
 

Prinses 
● Coöperatief fantasiespel 
● 4+ 
● 2 - 4 spelers 
● 15 min 
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ISBN/EAN: 978-90-79629-06-0 
Sunny Games productcode: SUN-006 

Hoe bevrijden we de prinses die al 100 jaar in haar kasteel ligt te slapen? Met de 
hulpmiddelen die je onderweg vindt verzinnen de spelers samen een verhaal. 
 

Stop de Stropers 
● Coöperatief strategiespel 
● 8+ 
● 2 - 5 spelers 
● 20 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-04-6 
Sunny Games productcode: SUN-004 

De stropers gaan op jacht naar eenden, herten en wilde zwijnen. Wij, de boswachters, laten 
dat natuurlijk niet gebeuren! We arresteren ze voordat ze ook maar één dier kunnen vangen. 
Een spannend strategiespel. 
 

UFO 
● Coöperatief fantasiespel 
● 8+ 
● 2 - 4 spelers 
● 30 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-11-4 
Sunny Games productcode: SUN-011 

De spelers zijn ruimtereizigers die op Aarde zijn gestrand. Met hun buitenaardse krachten 
kunnen ze de gevaren overwinnen. Tijdens het spel ontstaat een bijzonder fantasieverhaal. 
 

Waar Woon Jij? 
● Coöperatief strategiespel 
● 4+ 
● 1 - 8 spelers 
● 15 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-14-5 
Sunny Games productcode: SUN-014 
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We bouwen met elkaar huizen van over de hele wereld en beschermen ze tegen de 
natuurkrachten. De 7 speelniveau’s bieden steeds een nieuwe uitdaging. 
 

Winter 
● Coöperatief strategiespel 
● 6+ 
● 1 - 8 spelers 
● 15 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-10-7 
Sunny Games productcode: SUN-010 

Het is winter. Sneeuw en ijs blokkeren de wegen. Dankzij sneeuwschuivers en strooiwagens 
kunnen we toch veilig thuis komen! 
 

Zandkastelen 
● Coöperatief strategiespel 
● 5+ 
● 1 - 8 spelers 
● 15 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-02-2 
Sunny Games productcode: SUN-002 

Op het strand bouwen we mooie zandkastelen! Een tactisch spel dat uitnodigt om samen 
allerlei varianten op de spelregels te bedenken. 
 

ZooMemo 
● Coöperatief geheugenspel 
● 5+ 
● 1 - 8 spelers 
● 15 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-15-2 
Sunny Games productcode: SUN-015 

Coöperatief memory. De dieren gaan op avontuur in de dierentuin. Breng ze samen terug 
naar hun eigen plek voordat de directeur aankomt. En pas op voor de leeuw! 
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