
 

TIME ARENA: BOARD GAME REVIEW 

 



 

  

 Aantal spelers:      2 – 4 

 Speelduur:      3-10 minuten 

 Leeftijd:      10+ 

 Game Designer:     Fabrice Lamouille 

 Game publisher:      BLAM! 



 

OVER HET SPEL 

 

DOEL VAN HET SPEL & -VERLOOPT 

 

  

De ‘Time Arena’ werd bedacht door de ‘Heren des tijds’. Door hun onophoudelijk oorlog voeren, 

dreigt immers de ‘bron van onsterfelijkheid uit te drogen! Het is een plaats waar ze vechten en ze  

roepen er geesten van krijgers uit oude tijden en uit andere melkwegstelsels op. De persoon die de 

tijd kan domineren en de totem van zijn tegenstander kan vernietigen, krijgt toegang tot de bronen  

verzekert zo het voortbestaan van de ‘Heren des tijds’! 

Time Arena is bedoeld voor 2 spelers of 2 teams.  Tijdens het spel voer je je legertje van 4  

Vechters aan met als doel de totem van je tegenstander te vernietigen, maar de tijd tikt en je hebt  

maar 5 minuten! Als je tijd om is, ben je VERLOREN! 

 

De spelers/teams spelen beurtelings door hun respectievelijke acties te voltooien en iedere beurt  

duurt 5 minuten. Het spelt begint wanneer de eerste speler/het eerste team de ‘Arena Klok’  

activeert. Wanneer de speler/het team beslist om te stoppen om welke reden dan ook, dient de 

speler/het team op de ‘Arena Klok’ te duwen. Hiermee stopt de tijd en is het de beurt aan de  

tegenstander!  Maar er is nog een andere tijdsuitdaging! Wanneer iemand wordt verslagen in de  

Arena, wordt zijn zandloper omgedraaid en kan hij pas terug deelnemen als zijn zandloper  

helemaal leeggelopen is! 



 

EDITIES 

Deze boardgame werd gereleaset in oktober 2017 in het Engels en het Frans. Het werd voorgesteld  

op Essenspiel, het hoogfeest van elke spelliefhebber. Het spel werd ontworpen door Dhr. Fabrice  

Lamouille. Het design van de characters werd voorzien door de student Shanshan Shu, alsook de  

illustraties. 

 

Officiële website: http://www.time-arena-game.com/ 

 

De spelregels vind je hier. 

 

Wil je dit unicum in huis halen? Aarzel dan niet en bestel het nu online! 

 

 

Auteursrechten 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Paladin Media Group. Het is toegestaan overeenkomstig te citeren 

overeenkomst de wet van 22 MEI 2005 hoofdstuk II Art. 3: Wet houdende de omzetting in Belgisch 

recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van 

bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij. Het 

citeren uit een werk dat op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, ten behoeve van kritiek, polemiek, 

recensie, onderwijs, of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden, maakt geen inbreuk op 

het auteursrecht, voorzover zulks geschiedt overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken en het 

beoogde doel zulks wettigt. 
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