
Wat het is 

De wereld is niet eerlijk. Voer in Google maar ‘DMB 
Dungeon Tiles’ in en je vindt al snel kartonnen terrein 
voor het nog steeds onbegrijpelijk populaire rollenspel 
Dungeons & Dragons. Zelf hebben we altijd meer van 
andere ‘roleplaying games’ met betere regels gehouden, 
maar, goed, dat is een discussie die je in andere 
besprekingen van ons kunt terugvinden. Feit is dat deze 
DMB Dungeon Tile Floor Set uiterst geschikt is voor zowel 
D&D als tal van andere (fantasy) rollenspelen, miniature 
battle games en wargames – en dat het om een véél 
mooier en hoogwaardiger product gaat dan het 
kartonnen of met de laser gesneden terrein dat je 
tegenwoordig overal kunt aantreffen.

DMB Dungeon Tile Floor Set: Gothic Grey 
A c c e s s o i r e v o o r w a r g a m e s e n 
rollenspelen 

Uitgever: DMB Games 
10 vloertegels, 4 halve vloer tegels, 4 T-
splitsing tegels, 2 kruispunttegels, 4 grote 
vloertegels, 1 traptegel 

De DMB Dungeon Tile Floor Set bestaat uit 
verschillende tegels die je kunt combineren met 
ander terrein van DMB Games, zoals muren, scherpe 
hoeken, enzovoort. Je krijgt ongeveer voldoende om 
een grote kamer en een gang mee te maken. 

Alle tegels zijn met de hand gegoten en geschilderd. 
De eigenlijke vormen worden door DMB Games 
aangekocht bij Hirst Arts Molds, maar die worden vaak 
aangepast en natuurlijk ligt de meerwaarde hier 
vooral in het fantastische schilderwerk, waardoor het 
terrein er vanzelfsprekend veel echter en cooler 
uitziet. Je kunt bovendien kiezen tussen twee stijlen 
(Cracked Flagstone en Fieldstone) en 6 verschillende 
verfschema’s (Cavern Brown, Old School Dungeon 
Yellow, Plaster White (ongeverfd, dus), Sandstone, 
Gothic Grey en Earthen Brown), waardoor je de set 
ook kunt gebruiken voor modernere rollenspelen. 



Bespreking 

De verschillende tegels zien er prachtig 
uit. Omdat ze aan de onderkant 
voorzien zijn van een vilten laag, blijven 
ze erg gemakkelijk liggen en bewegen 
ze niet wanneer je er figuurtjes op 
plaatst. Ze zijn ook zwaar genoeg, 
waardoor de stabiliteit gewaarborgd 
wordt, al betekent dat ook dat een 
volledige set een behoorlijk hoog 
gewicht kan hebben en niet altijd even 
handig is om mee te dragen. 

In tegenstelling tot, bijvoorbeeld, het 
oude terrein van Dwarven Forge, 
worden de tegels niet met elkaar 
aangesloten via verbindingen. Je 
plaatst ze gewoon tegen elkaar, maar 
de lijnen zijn nergens zo diep dat dit 
echt opvalt. 

Deze Floor Set is voldoende voor niet al 
te grote rechthoekige en vierkante 
kamers. Ook de kruispunten en 
splitsingen kan je overigens tegen 
elkaar plaatsen om zo hele kamers voor 
te stellen. Als je veel ruimtes te 
doorlopen hebt, kan je de tegels snel 

elkaar plaatsen om zo hele kamers voor 
te stellen. Als je veel ruimtes te 
doorlopen hebt, kan je de tegels snel 
herschikken, maar voor minder courante 
ruimtes en grote complexen koop je best 
extra setjes aan. 

Enig minpuntje: het gips van waaruit de 
tegels is gemaakt, kan wel degelijk 
afbreken. Door de vilten ondergrond blijft 
alles meestal wel bij elkaar, maar na een 
tijdje maakten wij per ongeluk wel een 
scheurtje in een T-splitsing en ook een 
paar andere tegels zijn bovenaan een 
heel klein beetje afgebrokkeld. Dit kan 
opgelost worden met een beetje lijm, 

maar je zal ook even moeten 
experimenteren met verf om de juiste 
kleur te bekomen en het zichtbare 
witte gips te bedekken (je kunt er 
natuurlijk ook wat mos of zo op 
plakken). Wij zijn echter behoorlijk 
onhandig, en wie goed zorg draagt 
over deze set, zal wellicht minder 
g e c o n f r o n t e e r d w o r d e n d i t 
probleem. Hoe dan ook blijft dit een 
geweldige accessoire die enorm veel 
bijdraagt tot de rollenspelervaring. 

Meer info: www.dmbgames.co.uk 

http://www.dmbgames.co.uk
http://www.dmbgames.co.uk


Categorie In het kort Score

Ontwerp De Dungeon Tiles zien er fantastsch uit. Het 
schilderwerk is perfect, het oog allemaal erg 
realistisch en de vrije keuze van materiaal zorgt 
ervoord dat ze gemakkelijk aan te passen zijn aan 
het spelgenre dat je verkiest. Ze zijn zwaar genoeg 
om stevig op een oppervlakte te blijven liggen en de 
vilten ondergrond voorkomt verschuiven echt goed. 
Enig minpuntje: het materiaal kan barsten of breken, 
waardoor onhandige spelers mogelijk geregeld wat 
plak- en verfwerk zullen hebben. 

*******8

Inhoud Met de tegels in de doos kan je aardig wat 
verschillende ruimtes creëren, zolang ze geen 
vreemde vormen hebben en niet al te groot zijn. De 
meeste spelleiders en spelers gaan echter ook 
muren en andere stukken terrein willen kopen om 
een stuk veelzijdiger te kunnen zijn.

******7

Regels Regels hebben er natuurlijk weinig mee te maken, 
maar dit terrein past vanzelfsprekend bij allerlei 
verschillende rollenspelen. Vooral wanneer er in 
vakjes van 5 voet moet gerekend worden of er moet 
gemeten worden, is dit ideaal. Voor spelen die 
zeshoeken gebruiken op de kaart zijn de Dungeon 
Tiles echter wat minder geschikt.  

*******8

Support Er zijn heel wat verschillende terreinstukken te koop 
van dezelfde fabrikant, inclusief vreemde hoeken, 
deuren en trappen, stenen in verschillende kleuren 
en texturen, enzovoort. Super.

********9

Score Een geweldige extra voor eender welk rollenspel of 
wargame waar je binnenruimtes kunt gebruiken. 
Samen met andere sets wordt a l les nog 
bruikbaarder. 

********9


