
Door een ruim pallet aan verspreide 
speelkansen te bieden, kan iedereen 
zich aangenaam bezig houden tijdens 
de speeltijd. Dit kan op diverse manie-
ren, maar praktische overwegingen 
vormen vaak een belemmering. 

Bordspellen zijn een heel goed idee,
maar klassieke kartonnen bordspellen met 
bijhorende pionnen zijn geen lang leven
beschoren. Veel van onze “digikids” speel-
den nog nooit een bordspel thuis. Door
in te spelen op de vraag van de scholen
ontwikkelde speelplaatsmeubel.be 
oer degelijke bordspellen voor buiten-
gebruik. Men kan ze eenvoudig 
monteren op de klassieke recycling 
kunststof picknicktafels Van Govaplast 
Play (die al jaren in het gamma van 
speelplaatsmeubel.be zitten). De bord-
spellen zijn gemaakt uit 8 mm dikke 
UV-bestendige HPL platen.

Wat is HPL?
HPL is de afkorting van High Pressure 
Laminate en is opgebouwd uit papier-
pulp en fenolhars waaraan een harde 
transparante toplaag van melaminehars 
is toegevoegd. De taaie en elastische 
fenolkern maakt HPL bijzonder slagvast, 
terwijl de harde kunsthars zorgt voor een 
grote kras- en slijtvastheid. Het materiaal 
is bovendien zeer bestendig tegen 
chemicaliën en hitte. Dit materiaal wordt 
ondermeer gebruikt in labo’s en toiletten, 
maar ook als keukenbladen en gevel-
bekleding. De bedrukking van de pane-
len zit geperst onder de transparante en 
krasbestendige beschermlaag.

Deze weerbestendige klassieke bord-
spellen werden door speelplaatsmeubel.be
ontworpen in samenwerking met 
grafisch ontwerpster Line Broeckx. Ze 
zijn gebaseerd op rechtenvrije en soms 

eeuwenoude spellen die tot een leuk 
ogende reeks van 8 spellen omgetoverd 
werden.

Er zijn 8 verschillende 
bordspellen beschikbaar
Zes traditionele spellen: Molenspel, 
Dambord, Halma, Ganzenbord, Ladder-
spel, Mens erger je niet. En dan nog 
twee minder bekende spelletjes: Petteia 
(dit is de originele versie van het klas-
sieke bordspel Latrunculi, die de oude 
Grieken en Romeinen eeuwenlang 
hebben gespeeld) en Fanorona (dit is 
een oud bordspel voor 2 spelers dat 
zijn oorsprong vindt in Madagaskar, en 
afgeleid is van Alquerque).

Pionnen zelf meebrengen 
Geen kopzorgen over pionnen en 
bord  stukken: het is de bedoeling dat 
de kinderen gekleurde flesdopjes 
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hergebruiken en een dobbelsteen 
meebrengen. Men kan de kinderen 
desnoods op weg helpen door een pak 
goedkope dobbelstenen in te kopen om 
af en toe ter beschikking te stellen.

De bordspellen zijn netjes afgerond en 
reeds voorzien van gaten, het monteren 
op de picknicktafels gebeurt eenvoudig 
via de 4 meegeleverde inox bouten die 

tussen de planken van het tafelblad aan-
gebracht kunnen worden. Op die manier 
wordt de tafel nooit beschadigd.

Het monteren op de tafels in plaats van 
ze te integreren heeft bijkomende voor-
delen: ze kunnen gebruikt worden op 
bestaande picknicktafels, wisselen van 
spel is mogelijk, tijdelijk verwijderen van 
de bordspellen is ook mogelijk.

Spelregels
Handleidingen worden als afdrukklare 
PDF beschikbaar gesteld via de website. 
Men kan ze afdrukken op A4 of A3 en 
plastificeren om buiten ter beschikking te 
stellen. De spelregels kunnen ook in de 
klas uitgelegd worden.

De bordspellen zijn vanaf half maart 
verkrijgbaar bij speelplaatsmeubel.be. 

Niet alleen picknicktafels 
bij speelplaatsmeubel.be
Speelplaatsmeubel.be is gespecialiseerd 
in de verkoop van onderhoudsvrije 
speelplaatsmeubelen en kleine ver-
plaatsbare speeltuigen uit gerecycleerde 
kunststof.

Dit materiaal blijkt door de jaren heen 
zeer geschikt voor het inrichten van 
speelplaatsen. Het besef groeit ook dat 
het op termijn eigenlijk goedkoper is om 
gerecycleerde kunststof te gebruiken. 
Niet enkel de kost voor de aanschaf 
is belangrijk, de kosten gedurende de 
gehele levensloop van een product 
moeten overwogen worden. (Geen 
dure en milieubelastende beitsen of 
verven nodig, geen dure werkuren om 
te schuren en die dure producten aan te 
brengen. Na jaren zon, regen en vorst 
blijven onze producten er nog steeds als 
nieuw uitzien.)

Het gebruik van gerecycleerde kunststof 
is niet alleen duurzaam qua lange 
“levensloop” maar draagt ook bij tot een 
duurzaam leefmilieu omdat het tenslotte 
uit afval gemaakt is dat niet verbrand 
hoeft te worden. 

Verder interessant om weten i.v.m. 
recycling speeltuigen en buitenmeubilair: 
het is 100 % opnieuw recycleerbaar en 
rotvrij. Er wordt hoofdzakelijk HDPE en 
LDPE (Hoge en lage densiteit Polyethy-
leen) gebruikt met soms wat PP tussen 
(Polypropyleen). PVC wordt beslist niet 
gebruikt voor die toepassing.
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