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Oktober is voor GameJunks een belangrijke maand. We 
trekken dan immers elk jaar naar Duitsland – niet vanwe-
ge bierfes jn Oktoberfest, maar wel omdat de grootste 
spellenbeurs van Europa in die periode haar deuren 
opent, telkens van een donderdag tot en met een zondag. 
Dat ‘tabletop gaming’ – ondanks de PlaySta on 4, VR, 4K, 
X-Box One en steeds mooier ogende computergames – 
steeds populairder wordt, is aan de bezoekersaantallen af 
te leiden. Net als ons eigen F.A.C.T.S. of de sublieme Ame-
rikaanse rollenspelconven e Gen Con, blij  SPIEL in Essen 
immers groeien. Dit jaar breekt de beurs, die voluit 
‘Interna onale Spieltage SPIEL’ heet, immers alweer haar 
eigen records. Met 162.000 bezoekers (4000 meer dan 
vorig jaar en 13.000 meer dan in 2012), een ingepalmde 
oppervlakte van 63.000 vierkante meter (een uitbreiding 
van ongeveer 10%) en 910 exposanten uit maar liefst 41 
verschillende landen, is Essen dé trekpleister geworden 
voor elke rechtgeaarde ‘tabletop gamer’ uit binnen- en 
buitenland.  

Dat ook dit jaar de nadruk ligt op bordspellen en de war-
game- of rollenspeleer hoog moet worden geouden door 
een handvol uitgeverijen, is spij g, maar mag de pret zeker 
niet drukken. Met Modiphius Entertainment staat de snelst 
groeiende, best gerecenseerde ‘rpg company’ overigens 
wél op de beurs en dat is toch een erg belangrijk gegeven. 
Ook onze vrienden van Cubicle 7, toch ook al jd goed voor 
een resem uitstekende rollenspelen, tekenen present – 
maar laten we eerst maar eens een overzicht geven van 
wat er dit jaar zoal te vinden was! 



ALDERAC ENTERTAINMENT GROUP/PEGASUS 

www.alderac.com  
 
Het kan verkeren. AEG bespraken we vroeger nog omwille van de rollen-
spelsupplementen die de uitgeverij vroeger uitbracht – zoals uitbreidingen 
voor het d20 System. Met Farscape en Legend of the Five Rings had Alderac 
Entertainment Group een jdje goud in de handen voor rollenspelers, maar 
anno 2015 lijkt de focus meer op boardgames en consoorten te liggen.  

Dit jaar presenteert AEG onder andere autoracespel Automobiles, bouw-
spel Dice City en fantasy kaartspel Epic PVP, terwijl het nieuwe Flock een 
voorbeschouwing krijgt. Wij krijgen OctoDice mee, dat door Pegasus Spiele 
wordt gedistribueerd en doet denken Aquasphere. In tegenstelling tot dat 
bordspel, wordt er in dit geval enkel met dobbelstenen gewerkt.  

De mechaniek is simpel: jdens 
jouw beurt, rol je zes dobbelstenen, 
waarvan je er twee weerhoudt. 
Daarna rol je de rest, houd je op-
nieuw twee dobbelstenen en rol je 
de twee overgebleven dobbelste-
nen nogmaals. Het lijkt op het eer-
ste gezicht op Yahtzee, maar na die 
eerste stap verloopt alles een stuk 
minder willekeurig. Er zijn immers 
zwarte en wi e dobbelstenen en de 
ac eve speler kiest een paar van 
twee verschillende kleuren. Je kunt 
dan twee keer een ac e van de 
wi e dobbelsteen (juwelen verza-
melen, onderzoeken, ontwikkelen, 
robots verwerven en ‘subs’ krijgen) combineren met een cijfer van de 
zwarte dobbelsteen. Daarna mag elke andere speler ook twee dobbelste-
nen combineren en zoekt de speler ‘octopods’, die het sta on vernie -
gen waar wordt gewerkt. Er staat overigens een octopod op elke dobbel-

steen en je moet er jdens jouw beurt 2 verzamelen 
(verdeeld over twee ac es) om geen punten te ver-
liezen. 

Omdat er zes rondes moeten gespeeld worden, ben 
je gemakkelijk bijna een half uur zoet met een spel-
letje OctoDice. Leuk is ook dat je solo kunt spelen, 
wat toch al jd een voordeel is jdens die eenzame 
nachten én ook handig is als je wil oefenen voor die 
ene revanche. Een van de betere ‘dice games’! 

Score: BCDEFGHI 



APOKALYPSE INC. 

www.apokalypseinc.com  
 
Het jonge Apokalypse Inc bestaat nog maar sinds dit jaar, maar de Italianen 
zijn al duidelijk meteen goed bezig geweest. Ophiuchus gebruikt kaarten die 
in symboolreeksen moeten geplaatst worden zodat ze corresponderen met 
opdrachtkaarten, terwijl je in Sukkube een circusar est speelt. Wij mogen 
het prach g vormgegeven The Producer: 1940 ‐ 1944 bespreken, een fan-
tas sche boardgame die plaatsvindt jdens de Amerikaanse drooglegging. 
Elke speler kruipt in de huid van een filmster die 2 miljoen dollar en wat land 
er  waarmee hij of zij een film kan produceren.  

Het spelverloop beslaat 3 of 5 ronden die elk 1 jaar bestrijken. Elke beurt 
speel je kaarten uit die jouw eigen film vooruit helpen, de films van jouw 
tegenstanders saboteren of bepaalde historische evenementen (zoals de 
uitvinding van de computer of Pearl Harbor) in het leven roepen. Wanneer 
er een film wordt geproduceerd, trek je bovendien een aantal fiches die 
jouw poten eel publiek voorstellen. Op het einde van elk jaar volgt er een 
prijsceremonie, met een grote ‘afrekening’ na het derde jaar.  

Filmscripts zoeken, regisseurs inhuren, geschikte acteurs vinden, goed pro-
beren te presteren jdens de Oscars, hypotheken aangaan bij de bank of 
zelfs beroep doen op de maffia om wat extra                                                                                                                                                                 
geld in het handje te krijgen: het klinkt allemaal heel erg leuk, maar helaas 
hee  The Producer te lijden onder een gebrekkige vertaling van het Itali-
aans naar het Nederlands. Ook de berekening van de winst zit niet erg lo-
gisch in elkaar, terwijl het tevens vrij lang duurt om te bepalen wie welke 
Academy Award wint. 

The Producer is het leukst wanneer je het 
spelverloop verspreidt over 5 jaar en met z’n 
vieren speelt, maar door de complexe, iet-
wat warrige spelregels en slechte vertaling is 
dit een boardgame van ‘net niet’. Jammer, 
want The Producer hee  echt wel heel erg 
veel poten eel. 

Score: BCDEFGH 

 



BOMBYX 

www.studiobombyx.com  

Bombyx brengt elk jaar wel een 
hoop nieuwe dingen uit en dat is dit 
jaar niet anders: met The Builders: 
An quity borduurt de uitgeverij ver-
der op het geslaagde The Builders: 
Middle Ages, terwijl Cardline: Mar-

vel een thema sch veel interessanter spel is dan Card-
line: Animals, Chibis (een supplement voor Takenoko) 
kapitaliseert op de herwonnen populariteit van panda’s 
en kaartspel Histrio krijgt een uitgebreide voorbeschou-
wing.  

 

Wij testen Abyss: Kraken uit, een uitbreiding voor 
het populaire en erg geslaagde, bloedmooie bord-
spel Abyss. In de doos vind je nieuwe Lords en Lo-
ca ons voor de 5 bestaande gilden en een zesde 
fac e: de Smugglers, die hun hoofdkwar er in het 
hart van het kerkhof voor reuzen(zee)monsters 
hebben opgericht. Hier worden ‘Nebulises’ geruild, 
de zwarte parels die als valuta worden gebruikt (al 
lijken de bolletjes meer op zilveren hagel dan op 
zwarte parels). Het gaat hier echter om ‘vuil geld’: 
als je Nebulises over hebt op het einde van het 
spel, gee  dat nega eve Influence Points. Ze op jd 
weggeven aan andere spelers is dan ook de bood-
schap en als dat lukt, kan je een enkele Nebulis 
spenderen om een Lord te betalen of om een bond-
genoot in te lijven (waaronder de nieuwe Kraken). 
Ook nieuw is de Loot Deck, dat bestaat uit schat-
kaarten die je in sommige loca es mag trekken.  

Vooral de regels rond de Nebulises voegen iets ex-
tra toe aan het spel, aangezien je nu vooruit moet 
plannen als je de nega eve kanten die daaraan 
vasthangen wil vermijden. De Loot Deck is minder 
geslaagd omdat je enkel kaarten trekt wanneer je 
op een van de vier nieuwe Loca ons terechtkomt 
en alles volledig gestoeld is op willekeur en geluk – 
veel strategie komt er niet aan te pas en dat voelt 
toch een beetje als een stap achteruit.  

Score: BCDEFGHI 



BREAKING GAMES & AD MAGIC 

www.admagic.com  

Breaking Games doet het de laatste Jaren uitzonderlijk goed en dat hee  
natuurlijk zowel te maken met het succes van games als Explosive Ki ens als 
met het succesvolle zakenmodel van Ad Magic, dat interessant is voor klei-
nere ontwikkelaars die hulp kunnen gebruiken bij de ontwikkeling en uitgave 
van hun producten. Met tels als The Game of 49, Poop the Game en The 
Amberden Affair is het speelveld waarop Ad Magic ac ef is al goed ge-
stoffeerd, maar ook de boardgames die we niet eerder te bespreken kregen 
maken indruk op ons. 

Circular Reasoning is een abstract strategiespel met 
een heel simpele opzet en het minste aantal spelstuk-
ken dat we de laatste jd in een boardgame zagen. 
Het speelveld bestaat uit 3 concentrische ‘sporen’ die 
elk onderverdeeld zijn in 16 vakjes. Elk spoor hee  
een poort naar het volgende niveau, maar die roteert 

volgens de rich ng van de klok met een aantal vakjes gelijk aan het aantal 
spelstukken op het spoor dat er net buiten valt. Dit is belangrijk, want elke 
speler beschikt maar over 3 stukken, die elk een specifiek aantal vakjes 
mag bewegen: 2 voor de cirkel, 3 voor de driehoek en 4 voor het vierkant. 
Het doel is natuurlijk om het midden te bereiken, maar spelers kunnen 
elkaar tegenwerken door poorten te blokkeren met hun eigen spelstuk-
ken.  

Circular Reasoning is erg gemakkelijk aan te leren, maar vereist vooral 
wanneer er 4 spelers zijn een gezonde dosis denkwerk. Ideaal voor wan-
neer je weinig jd hebt om spelregels uit te leggen! 

Score: BCDEFGHI 

In Le er Tycoon is het de bedoeling om de hoogste aandelenwaarde, de 
beste patenten en de meeste cash te verdienen door lange woorden te 
creëren met le erkaarten én patenten aan te kopen voor specifieke 
le ers. Iedere speler krijgt er 7 in zijn of haar hand, maar 3 kaarten wor-
den al omgedraaid op de tafel om te gebruiken als ‘community pool’.  
Eenmaal het jouw beurt is, probeer je een woord te maken met de be-
schikbare kaarten, waarna je geld en aandelen verdient. Je hebt echter 
ook steeds de mogelijkheid om het patent voor een van de le ers die je 
hebt gebruikt aan te kopen, waarna spelers die de le er in kwes e ge-
bruiken je 1 dollar per keer moeten betalen. Patenten voor le ers die 
minder vaak gebruikt worden, geven je bovendien speciale eigenschap-
pen. 

Le er Tycoon is dankzij de leuke patentenregel zonder enige twijfel een 
van de leukste woordspelletjes op de markt. Er moet namelijk om meer 
niveaus nagedacht worden en bovendien is de mechaniek erg simpel om 
aan te leren. Dat de kaarten er prach g uitzien en gemaakt zijn van erg 
stevig materiaal, is een extra pluspunt. 

Score: BCDEFGHI 



Van alle games die we dit jaar van Ad Magic mogen testen, maakt Match Plus 
misschien wel de minste indruk. Niet dat we te maken hebben met een slecht 
spel – integendeel – maar het idee is gewoon iets minder origineel dan we 
ondertussen van Breaking Games gewend zijn. De spelers proberen in Match 
Plus elk om als eerste hun fiches op te gebruiken door ze in horizontale, ver -
cale of diagonale rijen op 3  of meer bijpassende kaarten te plaatsen. Daarbij 
kan dezelfde kaart twee keer gebruikt worden. Wanneer er een rode s p op 
een kaart staat, kan die gebruikt worden om een ‘Set’ af te werken. 

Match Plus speelt een beetje als een interessantere, modernere variant van Vier 
op een rij, maar introduceert meer strategie en een veel leuker speelveld, dat 
wordt opgebouwd uit kaarten van verschillende kleuren. Leuk. 

Score: BCDEFGH 

 



COOL MINI OR NOT 

www.cmon.com 

Een paar jaar geleden geraakten we enorm onder de indruk van het geweldige 
‘miniatures board game’ Rivet Wars, dat wordt uitgegeven door Cool Mini Or 
Not. Dit jaar staat de uitgeverij er onder andere met drie nieuwe spelen.  

Dogs of War nestelt zich 
stevig binnen het steam-
punkgenre en draait rond 
adellijke huizen die het 
met elkaar aan de stok 
hebben. Dankzij een sim-

pele mechaniek waarbij de verschillende kapiteins niet alleen voor de 
overwinning moeten gaan, maar geregeld ook ongemakkelijke allian es 
met elkaar moeten aangaan, zou Dogs of War meer dan de moeite moe-
ten zijn.  

Beyond the Grave is dan weer een uitbreiding voor Arcadia Quest met 
nieuwe tegels, Upgrade Quards, Quest Cards, Tombstone Cards, (2) hel-
denfiguren en (22) monsterfiguren die ervoor moeten zorgen dat de 
plaag van zombies, ghouls, geesten en krankzinnige wetenschappers nog 
een jdje kan blijven duren. 

Blood Rage is een veelbelovend uitziende boardgame die vanzelfsprekend 
ook mini’s gebruikt om te bepalen welke Vikings hun plaats aan de zijde 
van Odin kunnen verdienen nu Ragnarok is aangebroken.  

Jammer genoeg hadden we deze keer te weinig jd om lang aan de stand 
van Cool Mini Or Not te stoppen, waardoor we jullie geen volledige be-
sprekingen kunnen aanbieden. Volgende keer beter! 



DAYS OF WONDER 

Days of Wonder presenteert deze keer Ticket to Ride United Kingdom (het vijf-
de deel uit de Ticket to Ride Map Collec on), Ticket to Ride: Orient Express 
(een uitbreiding voor Ticket to Ride: Europe) en Deutschland 1902 (een sup-
plement voor Zug um Zug: Deutschland). 

Wij nemen Small World met ons mee, een boardgame waarin de spelers 
de controle nemen van verschillende fac es die in een wereld moeten le-
ven die simpelweg te klein is om hen allemaal te kunnen huisvesten. Het 
spel steunt op hetzelfde systeem als we al kennen van Vinci, maar dan met 
14 fantasyrassen en 20 speciale eigenschappen.  

De bedoeling is om zoveel mogelijk Victory Points te scoren door territoria 
te veroveren. Spelers vallen regio’s aan door fiches van hun ras op een 
streek te plaatsen. Dat gebeurt zonder dobbelsteenrol: je hebt er gewoon 
2 rasfiches voor nodig, +1 rasfiche voor elke berg, fiche van een ander ras 
of verdediging in die regio. Wat alles nog veel boeiender maakt, is dat je 
ervoor kunt kiezen om jouw ras in verval te laten geraken en later met een 
nieuw ras te beginnen. Om te kunnen winnen, moet je gedurende het spel-
verloop verschillende keren van ras wisselen, wat de veelzijdigheid en dus 
ook het spelplezier sterk beïnvloedt. Een absolute aanrader! 

Score: BCDEFGHIJ 


