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

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

Het is zomer op de zuidpool. Twee jonge zeehonden en twee jonge pinguïns leven op een 
smeltende ijsplaat. Ze moeten steeds verder zwemmen naar de scholen met vis. Bovendien 
varen er jagers rond die proberen de diren te schieten. 

De spelers zorgen ervoor dat de dieren veilig opgroeien. Ze kunnen patrouilleboten en 
helikopters inzetten om de dieren tegen de jagers te beschermen. De spelers winnen als alle 
dieren volwassen zijn geworden. 

ANTARCTICA is een dynamisch strategiespel waarbij elke speler een eigen taak heeft. 
Samen houden de spelers de beweging van de vissen en de jagers goed in de gaten. Het 
spel kan op verschillende niveaus gespeeld worden. 

INHOUD: Spelbord, 18 ijstegels, 6 boten, 3 helikopters, 8 viskaartjes, 3 krill-kaartjes, 16 
kaartjes met zeehonden en pinguïns, 5 taakkaarten, spelregels. 

 

 

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. Ze vangen 6 soorten vis en brengen 
deze naar de markt. Omdat elke vis zijn eigen aas heeft, lukt het niet altijd om de vissen 
meteen te vangen. En een haai kan er met je aas vandoor gaan! 

Samen proberen de vissers alle markten te bevoorraden. Maar na een tijdje komen er 
steeds meer stormen die het varen moeilijker maken. Ook worden aas, brandstof en andere 
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hulpmiddelen steeds schaarser. Gelukkig kunnen de vissers deze hulpmiddelen met elkaar 
delen. 

ARCHIPEL is een zeer uitdagend strategiespel waarbij gezamenlijke planning en overleg 
centraal staat. 

INHOUD: Spelbord, 5 bootkaarten, 5 pionnen, 30 vissen, 24 stormen, 37 kaartjes met aas 
en andere hulpmiddelen, 30 brandstoffiches, 20 bordjes ‘gesloten’, spelregels. 

 
 

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

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

Op een zonnige lenteochtend wil de familie Stapel gezellig met de ballon en de bal buiten 
spelen. Zou de speelgoedkist niet goed dicht hebben gezeten? Want de wind heeft vannacht 
alle spullen hoog in de boom geblazen. Help de ouders en kinderen om op elkaars 
schouders te klimmen en alles te verzamelen voordat de zon ondergaat. 

De Familie Stapel is een spel voor het hele gezin. Het is makkelijk te leren maar niet altijd 
makkelijk te winnen! We bedenken samen hoe we op tijd alle spullen uit de boom kunnen 
halen. 

Door de bijzondere en speelse vormgeving is het ook een leuk spel om vrij mee te spelen. 

 
 

De Geheime Gang 
● Coöperatief detectivespel 
● 5+ 
● 1 - 8 spelers 
● 15 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-07-7 
Sunny Games productcode: SUN-007 
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Vannacht hebben de dieven het huis doorzocht. Ze hebben drie kostbare voorwerpen 
meegenomen en verstopt in de geheime gang. Om middernacht komen ze terug om hun buit 
op te halen. 

Wij zijn een team van detectives. We hebben de opdracht de diefstal te voorkomen! We 
proberen te ontdekken welke voorwerpen de dieven willen stelen. Als dit lukt voordat de klok 
12 keer slaat, zijn we de dieven te slim af. 

DE GEHEIME GANG is een spannend geheugenspel. Het is belangrijk om te weten welk 
voorwerp waar ligt. De kinderen helpen elkaar om te onthouden wat ze ontdekken. 

INHOUD: Spelbord, 24 kaartjes met kostbare voorwerpen, 12 klok-kaartjes, de deur van de 
geheime gang, spelregels. 

Geïllustreerd door Asia Jackowska 

 
 

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

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

Oh nee! Kleine Beer is verdwaald in de bergen. Mama beer wil heel graag haar kleintje weer 
vinden. Met onze hulp vindt ze de juiste weg door het bos. Nadat ze haar kleine weglopertje 
heeft geknuffeld, moeten ze nog thuis zien te komen. Maar we weten de weg nu! 

Kleine Beer is een uitdagend zoekspel voor de hele familie. Spelers overleggen wat de 
beste manier is om Kleine Beer te vinden. We kunnen een paar hindernissen overwinnen, 
maar dan hebben we minder tijd in het tweede deel van het spel. Zullen beide beren 
thuiskomen voordat het te donker wordt? 

Het spel bevat een eenvoudige versie voor jongere kinderen en twee manieren om het spel 
uitdagender te maken. 

 

 

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

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

Dit spel bestaat uit 42 kleurrijke kaarten. Op elke kaart staat een korte, positieve uitspraak 
met een voor kinderen herkenbare tekening. Met deze 42 kaarten zijn 8 verschillende 
coöperatieve spellen te spelen, voor kinderen van verschillende leeftijden. 

Bijzonder aan dit spel is dat de kinderen in alle 8 spelvormen mét elkaar in plaats van tegen 
elkaar spelen. Daardoor leren ze samenwerken, overleggen en creatief denken. Kinderen 
praten aan de hand van de kaarten makkelijk over hun eigen ervaringen en leren zo zichzelf 
en elkaar beter kennen. 

Het Kracht van 8 kaartspel is thuis, op de basisschool en bij individuele begeleiding van 
kinderen te gebruiken. Het kaartspel draagt bij aan een positieve manier van met elkaar 
omgaan. Alle spellen kunnen met een groepje kinderen gespeeld worden; een deel ook met 
z’n tweeën of zelfs alleen. Een krachtkaart trekken kan ook: de kaart dient dan als steuntje in 
de rug of als speels begin van een gesprek. 

 

 

Max de Kat 
● Coöperatief strategiespel 
● 4+ 
● 1 - 8 spelers 
● 15 min 

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

Geheel vernieuwde uitgave sinds juni 2017. 

Vogel, muis en eekhoorn zijn op weg naar hun holletje in de boom. Max de kat heeft honger 
en zit achter ze aan! De spelers zorgen samen voor de kleine diertjes. 

Elk diertje kent een korter weggetje. Maar… Max de kat kent deze sluippaadjes ook! 
Gelukkig kunnen we Max weglokken met een lekker hapje. 

MAX DE KAT is een spannend strategiespel voor kinderen van alle leeftijden. Ze overleggen 
met elkaar: Welk diertje brengen we als eerste thuis? Wanneer krijgt Max wat lekkers? En 
wat vind je ervan als Max tóch een diertje weet te pakken? 
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INHOUD: Spelbord, speelstukken (Max, vogel, muis, eekhoorn en 4 lekkere hapjes voor 
Max), 2 speciale dobbelstenen, spelregels. 

 
 

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

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

Een team bergbeklimmers doet een poging om de top van de berg te bereiken. Tijdens de 
klim krijgt het team te maken met allerlei hindernissen: moeilijk begaanbare plekken, zware 
weersomstandigheden en kleine ongelukken. 

Door goede samenwerking en met de juiste materialen kan de klim worden voortgezet. Maar 
soms zullen de klimmers tussendoor moeten afdalen om hun uitrusting aan te vullen bij een 
bevoorradingspunt. 

MOUNT EVEREST is een echt team-spel waarbij de spelers goed leren samenwerken. Voor 
ervaren spelers zijn er twee varianten toegevoegd waarbij het gewicht van de uitrusting een 
belangrijke rol speelt. 

INHOUD: Spelbord, 30 loopkaarten, 22 kaarten met uitrustingsstukken, 8 teamkaarten, 1 
team-pion, spelregels 

 

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

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

De vulkaan van het Griekse eiland Nisyros wordt actief! Een aantal grote uitbarstingen zorgt 
ervoor dat het hele eiland onder de lava wordt bedolven. De inwoners moeten op tijd het 
eiland zien te verlaten door genoeg boten te bouwen. Ze kunnen de lavastroom 
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tegenhouden door dammen te bouwen. Komt er een nieuwe uitbarsting in deze richting dan 
bezwijkt de dam echter alsnog onder de druk en stroomt de lava verder. 

Om boten te bouwen is hout nodig, voor het bouwen van dammen is steen nodig en er wordt 
graan verbouwd om de werkers te voeden. Deze drie grondstoffen zijn te vinden op de 
vulkaanhellingen. De bovenste gebieden leveren het meest op, maar zullen al snel bedekt 
raken met lava. De werkers moeten soms grote risico’s nemen om genoeg grondstoffen te 
kunnen verzamelen. 

Lukt het om alle inwoners te redden voordat het hele eiland onder de lava is bedolven? 

NISYROS is een dynamisch strategiespel dat tot het eind toe spannend is vanwege de 
verrassende gebeurtenissen. Het is makkelijk te leren en kan in een paar stappen 
uitdagender gemaakt worden. Daardoor spreekt het spel zowel gelegenheidsspelers als 
veelspelers aan. 

Inhoud: spelbord in 25 delen, 40 houten spelfiguren, 7 speciale dobbelstenen, 3 
grondstoftabellen, 32 boten, 32 dammen, 25 gebeurteniskaarten, spelregels. 

 

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

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

Er zijn problemen in de jungle! Twee kinderen zijn verdwaald, twee zeldzame dieren zijn 
gevangen en de tempel is beroofd. De spelers vormen een expeditie en trekken samen het 
oerwoud in. 

De tocht door de jungle kent vele gevaren. Gelukkig zijn de verkenners heel slim en werken 
ze goed samen. Met simpele hulpmiddelen overwinnen ze de moeilijkste hindernissen. 

OGEN VAN DE JUNGLE is een spannend spel waarin strategie en creativiteit nodig zijn om 
samen het doel te bereiken. In elk spel bedenken de spelers nieuwe oplossingen voor de 
gevaren die ze tegenkomen. 

INHOUD: Spelbord, speelstukken (2 kinderen, 2 dieren, 2 schatten, 2 teams met 
oerwoudverkenners, 30 hindernissen en 21 hulpmiddelen), spelregels. 
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Oogsttijd 
● Coöperatief strategiespel 
● 3+ 
● 2 - 8 spelers 
● 10 min 

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

In het voorjaar hebben we allerlei groente gezaaid in de moestuin. Nu is het zomer en staat 
de tuin vol met heerlijke groente. Tijd voor de oogst! 

Tijdens het oogsten van de maïs, wortelen, tomaten en boontjes gaat de warme zomer 
langzaam over in de gure herfst. Zal het lukken om alle groente te oogsten, voordat het 
winter is? 

OOGSTTIJD is een eenvoudig te leren spel met een verrassende opbouw. De spelers 
ontdekken gaandeweg dat elkaar helpen veel kan opleveren. 

INHOUD: Spelbord, 12 tomaten, 12 wortels, 12 bonen, 12 maïskolven, 6 lentekaartjes, 6 
winterkaartjes, 1 kleurendobbelsteen, spelregels. 

 

 

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

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

Kom je ook naar het grote verkleedfeest? Iedere speler verkleedt een aantal kinderen met 
gekke combinaties van verkleedkleren en voorwerpen. 

Als we bijna klaar zijn met verkleden komen de eerste bezoekers kijken. Zijn ze er allemaal, 
dan begint de grappigste parade die je ooit hebt meegemaakt! 

PARADO is een coöperatief spel waarin de lol centraal staat. De spelers helpen elkaar om 
maffe outfits te maken! Voor oudere kinderen is er een spannende variant met meer 
strategie. 
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Inhoud: 36 verkleedkaarten, 6 bezoekers, 1 verkleedkist met 30 voorwerpen, 2 
kleurendobbelstenen, spelregels. 

 

 

Prinses 
● Coöperatief fantasiespel 
● 4+ 
● 2 - 4 spelers 
● 15 min 

ISBN/EAN: 978-90-79629-06-0 
Sunny Games productcode: SUN-006 

De prinses is betoverd en slaapt al 100 jaar. Wij gaan naar het kasteel om haar te redden. 
Onderweg komen we hindernissen tegen zoals een slotgracht, een wachter en een donkere 
tunnel. Met de handige dingen die we onderweg vinden, kunnen we samen al deze 
hindernissen oplossen. Maar het wordt langzaam donker… Zal het lukken om op tijd bij de 
prinses te komen? 

PRINSES is een avontuurlijk spel dat zowel meisjes als jongens aanspreekt. Ze genieten 
ervan om samen te bedenken hoe ze de hindernissen op kunnen lossen. Het spel bevat een 
uitbreiding voor oudere kinderen. 

INHOUD: Spelbord, 6 nachtkaarten, 6 hindernissen, 24 kaartjes met handige dingen, 12 
kaartjes met ontmoetingen, 4 pionnen, dobbelsteen, spelregels. 

 
 

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

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

Het is lente. De eenden, herten en wilde zwijnen komen uit hun holen en gaan op zoek naar 
eten. Maar er liggen stropers op de loer die de dieren willen vangen! 

De spelers zijn boswachters. Ze beschermen de dieren en proberen de stropers tegen te 
houden. De stropers hebben geheime hutten waar ze alleen uit komen om dieren te vangen. 
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Als we op de juiste plek staan, kunnen we ze betrappen! Tenzij de stropers met een bootje 
weten te ontsnappen… 

STOP DE STROPERS is een spannend strategiespel waarbij je samen de verrassende 
bewegingen van de stropers goed in de gaten moet houden. 

INHOUD: Spelbord, 5 boswachter-pionnen, 6 stroper-pionnen, 30 dieren, 1 speciale 
dobbelsteen, spelregels. 

 

 

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 het heelal verkennen. Plotseling storten ze neer op een 
onbekende planeet. Op zoek naar onderdelen voor hun landingsvaartuig ontdekken ze dat 
deze planeet heel anders is dan hun thuiswereld. De wezens die hier wonen zijn niet aardig 
voor elkaar en niet zorgzaam voor de natuur. Gelukkig hebben de spelers allerlei speciale 
krachten zoals teleportatie en telekinese. Hiermee kunnen ze de gevaren op deze planeet 
overwinnen. 

UFO is een spannend spel waarin samenwerking, strategisch denken en verbeeldingskracht 
een belangrijke rol spelen. De spelers bedenken samen oplossingen voor de lastige situaties 
waarin ze terechtkomen. Hierdoor is elk spel anders dan het vorige. 

INHOUD: Spelbord, 4 ruimtereizigers, 1 moederschip, 1 gewone dobbelsteen, 1 speciale 
dobbelsteen, 4 onderdelen, 20 probleemsituaties, 10 speciale krachten, spelregels. 

 
 

Waar Woon Jij? 
● Coöperatief strategiespel 
● 4+ 
● 1 - 8 spelers 
● 15 min 
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ISBN/EAN: 978-90-79629-14-5 
Sunny Games productcode: SUN-014 

In wat voor huis wil jij wonen: een iglo, een tipi, een woonboot of juist een rijtjeshuis? Samen 
bouwen we huizen van over de hele wereld. Tijdens het bouwen kunnen aardbevingen, 
bosbranden, stormen en overstromingen de huizen beschadigen. Soms kunnen we ze 
hiertegen beschermen. Raken de huizen toch beschadigd, dan kunnen we ze met elkaar 
repareren! 

In het eerste spel krijgen de bouwers de opdracht om drie huizen bouwen. Daarna bouwen 
we steeds een huis meer. Negen huizen bouwen is de grootste uitdaging! Maar lukt het dan 
ook om ze allemaal te beschermen tegen de natuurkrachten? 

WAAR WOON JIJ? is een spannend bouwspel waarbij vooruitkijken en overleggen een 
grote rol spelen. Het spel heeft zeven speelniveau’s en biedt daardoor, ook voor oudere 
kinderen, steeds een nieuwe uitdaging. 

INHOUD: Spelbord, 36 huis-kaartjes, 4 natuurkracht-kaartjes, 2 bescherm-kaartjes, 2 
reparatie-kaartjes, spelregels. 

 

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

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

Het is winter. Het weerbericht voorspelt sneeuw en ijs op de wegen. Vier families willen 
vandaag naar school, naar hun werk, boodschappen doen en sporten. Als er veel sneeuw 
en ijs ligt kunnen ze niet overal komen. 

Gelukkig zijn er sneeuwschuivers en strooiwagens. Deze maken de straten schoon, zodat 
de auto’s weer veilig kunnen rijden. 

WINTER is een uitdagend spel voor slimme kinderen en volwassenen.  Welke straat moeten 
we nu schoon laten vegen? Zal het lukken om veilig thuis te komen, of moeten we misschien 
in de sporthal blijven slapen? 

INHOUD: Spelbord, 4 agenda-kaarten, 8 auto’s, 5 sneeuwschuivers, 5 strooiwagens, 12 
kaartjes met te bezoeken plekken, 16 weersvoorspellingen, 24 kaartjes met sneeuw en ijs, 
spelregels. 

 

https://sunnygames.nl/spellen/?spel-categorie=cooperatief-strategiespel
https://sunnygames.nl/spellen/?leeftijd=6#games


 

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

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

Op een zonnige dag gaan we samen naar het strand. Daar bouwen we mooie zandkastelen! 
Maar het wordt vloed en de golven komen steeds dichterbij. Lukt het om onze kastelen af te 
krijgen voordat de golven ze wegspoelen? 

De spelers verzamelen zand, schepjes en emmertjes waarmee ze samen de zandkastelen 
bouwen. Maar let op! De golven komen nu erg dichtbij! Zullen we eerst een zandmuur 
bouwen om de golven tegen te houden? 

ZANDKASTELEN is een spannend strategiespel voor verschillende leeftijden. Het spel 
nodigt uit om zelf allerlei varianten te bedenken. 

INHOUD: Spelbord, speelstukken (zand, schepjes, emmertjes, zandtorens, zandmuren), 
overzichtskaart, dobbelsteen, spelregels. 

 

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

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

Vandaag gaan de jonge dieren op avontuur in de dierentuin. Aan het einde van de dag 
helpen wij ze om hun eigen plek terug te vinden. Maar plotseling brult de leeuw! De jonge 
dieren schrikken en rennen door elkaar! Ondertussen is de directeur onderweg naar de 
dierentuin. Lukt het om alle dieren naar hun plek te brengen voordat de directeur er is? 

ZOO MEMO is de coöperatieve pendant van het bekende memory. De spelers helpen elkaar 
om de kaarten te onthouden! 

Inhoud: 30 memorykaarten, 2 spelborden, directeur, spelregels. 
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