DOWNLOAD BORDSPEL KOLONISTEN VAN CATAN HNEFATAFL SHOGI HALMA TABLETOPSPEL
STRATEGIESPEL CARCASSONNE SCRABBLE REVERSI RISK FORMULA D

bordspel kolonisten van catan pdf
Catan, tot 2014 De kolonisten van Catan is een bordspel voor 3 tot 6 spelers, bedacht door Klaus Teuber en
uitgebracht in 1995. Het origineel is uitgegeven in Duitsland door Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co.
onder de naam Die Siedler von Catan.Het spel heeft diverse prijzen gewonnen, waaronder die van Spiel des
Jahres 1995, Deutscher Spielepreis 1995 en de Origins award 1996.
Catan - Wikipedia
Een bordspel is een spel dat op een tevoren gemarkeerd oppervlak wordt gespeeld. Dit spelbord is het
belangrijkste verschil met andere gezelschapsspellen.Naast het bord wordt gebruikgemaakt van stukken,
stenen of fiches.Sommige bordspelen zijn pure kansspelen (er wordt dan bijvoorbeeld met een dobbelsteen
gerold). Andere zijn strategisch, zoals schaken.
Bordspel - Wikipedia
Het bordspel Kolonisten van Catan is razend populair: wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 11 miljoen
exemplaren van verkocht. De bedoeling is om een eiland vol te bouwen met straten, dorpen en steden.
Dorpen en steden zijn punten waard. De speler die als eerste 10 punten haalt, wint het spel. Om te kunnen
bouwen, heb je grondstoffen nodig (er zijn vijf verschillende) die je binnen krijgt ...
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