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Parijs, de lichtstad 
Wat?
In dit gloed-
nieuwe,
kleine en
makkelijk
mee te 
nemen 
constructie-
spel van
999 Games
bouw je en
verlicht je

het Parijs van 1889
ten tijde van de we-
reldtentoonstelling.
Het verbazingwek-
kende netwerk van

art deco-straatlan-
taarns leverde de stad

toen de bijnaam ‘lichtstad’ op. Jouw
taak? Zoveel mogelijk licht maken door
panden op te trekken in de buurt van
lantaarns, om kunstenaars, dames van
plezier en toeristen aan licht te helpen.
Onze ervaring? Bij het openen van de
doos bots je meteen op een verhoogd
platform van geschilderde kasseien.
Daarop construeer je je gebouwen. 
Actiekaarten in de vorm van knap 
gemaakte ansichtkaarten rond de 
Moulin Rouge, De Denker van Rodin of
Sacre-Coeur geven het spel net dat 
extra cachet.Het spel is snel te begrij-
pen en makkelijk te verplaatsen, want
alle actie gebeurt in de doos zelf. Een
spel om tussendoor te spelen, nét niet
tussen de soep en de patatten. 

Catan basisspel 
(25 jaar jubileum)

Wat?Een kwart-
eeuw geleden deed
de Duitser Klaus
Teuber de bord-
spelscene op zijn
grondvesten
daveren met Catan,
een handelsspel
waarin je koloniën
vormt en ridders

het opnemen tegen
piraten. Intussen zijn
we vele uitbreidingen
verder, gingen wereld-

wijd 32 miljoen Catan-
spellen over de toonbank en is

Teuber een superster in het wereldje.
Dit jaar viert 999 Games het 25-jarig ju-
bileum met een big box, die naast het
basisspel uitbreidingen als ‘Zeevaar-
ders’ en ‘Regionale scenario’s’ bevat. 
Onze ervaring? Het basisspel is een
ideaal opstapje naar het rijke Catan-
universum, met uitbreidingen als
‘Piraten en Ontdekkers’, ‘Zeevaarders’,
‘Steden en Ridders’ en ‘Kooplieden en
Barbaren’. Onze favoriet? ‘Steden en rid-
ders’, een spel voor gevorderden, want
moeilijker dan het basisspel. Daarbij
moet je naast dorpen en steden ook
monumenten bouwen en bepalen ex-
tra actiekaarten het spelverloop. Die la-
ten toe om punten en kaarten af te ne-
men of andermans steden onderstebo-
ven te zetten. Geen aanrader voor wie
slecht tegen zijn verlies kan... ‘Steden en
Ridders’ kreeg (net als twee andere uit-
breidingen) zélf een uitbreiding: ‘De le-
gende van de veroveraars’, ontworpen
door Klaus Teuber en zijn zoon Benja-
min. Check ook eens fantasierijke spin-
offs als ‘Catan: Kosmonauten’, inclusief
15 centimeter hoge raketten en aliens.

Je feesttafel
versierd
met restjes

MAAK HET ZELF
Dessertstaander voor en door kids

‘Van een schoon tafel
kunt ge niet eten’, maar
het is wél fijn om eraan
te genieten van een 
geslaagd feestmaal. 
«En dat hoeft niet veel 
te kosten, want met
(rest)materialen in en
rondom je huis kun je
makkelijk zelf mooie
decoratie maken»,
weet  Ine Brands, 
feestarchitect bij
Studio Lala. 

KRISTEL MAURIËN

Veel Playmobil-
figuurtjes in huis?
Foodblogger
Everyday Marta
gebruikte ze om 
er een leuke 
dessertstaander
van te maken.

NODIG
• 6 Playmobil-
poppetjes
• 1 groot bord (dia-
meter +- 21 cm)
• 1 klein bord (dia-
meter +- 16 cm)
• stift
• lijmpistool

STAPPENPLAN
1. Leg het grootste bord onder-
steboven en teken op de on-
derkant kruisjes waar de han-
den van drie poppetjes komen
te staan.
2. Spuit wat lijm met het lijmpis-
tool op de kruisjes. Plaats de
poppetjes met hun handen
erop, met hun gezicht naar bui-
ten. Laat de lijm uitharden.
3. Herhaal stap 1 en 2 met het
kleine bord en twee poppetjes.
4. Doe vervolgens wat lijm op
de voeten van de twee poppe -
tjes op het kleine bord. Laat de
lijm uitharden.
5. Doe wat lijm op de voeten
van de laatste prinses en zet
deze in het midden van het
kleinste bord.
Foto’s Playmobil

«Stijlregels voor een feestelijk
gedecoreerde tafel zijn er niet
echt», zegt Ine. «Kies gewoon din-
gen waar jij blij van wordt, en ver-
trek zoveel mogelijk van spullen die
je al in huis hebt. Het is natuurlijk
ook leuk om zelf decoratie te ma-
ken. Natuurlijke materialen en een
kleurenpalet van beige, bruin,
goud, brons zijn trending. Kies wel
voor één kleurenpalet, zodat alles
mooi bij elkaar past. Ook werk ik
graag in de hoogte: zo komt er wat
beweging in je tafel. Dat kan door
kaarsen en/of bloemen in diverse
hoogtes op tafel te zetten, maar ook
door onze tafelklem te versieren
met vlaggetjes, ballonnen, kerstde-
coratie...»
«Voor mezelf hou ik drie elementen
in het achterhoofd als ik een feest-
tafel dek: een persoonlijke toets,
humor en actie. Dat eerste krijg je
met zelfgemaakte decoratie of klei-
ne, liefdevolle boodschappen voor
je tafelgenoten. Spullen op een on-
gebruikelijke manier positioneren,
zorgt voor een grappige toets. En tot
actie aanzetten doe je met kleine
cadeautjes of zelfgemaakte party-
crackers met een persoonlijke
boodschap voor je gasten.»

Dit kan je doen
met...
...cadeaupapier
«Vlaggetjes, tafelconfetti,
kerststerren… Met be-
hulp van een pons,
perforator of een
schaar maak je ze mak-
kelijk zelf uit restjes ca-
deaupapier. Die kerst-
sterretjes, rondjes, fi-
guurtjes… strooi je dan
uit op je feesttafel. Of
maak zelf een party-
cracker: neem een wc-rol,
stop er een handgeschreven
boodschap in — met al dan niet
zelfgemaakte confetti —, pak het
rolletje in en maak langs beide kan-
ten vast met een feestlintje.»

...oude kerstkaarten
«Zet je wensen mee op tafel, ook al is
het maar een klein feestje binnen het
gezin. Oude kerstkaarten kan je ver-
knippen tot nieuwe waarop je een fij-
ne boodschap schrijft. Die kan je op
het bord leggen, aan een cadeauzakje
hangen, ophangen aan de tafelklem
of aan een vlaggenlint boven tafel.»

...groen uit de tuin
«Gebruik hulst, klimop, takjes van je
kerstboom, takjes kruiden... om een
tafelloper te creëren. Ook eucalyptus,
olijfbladeren, bessentakken of ge-
droogde bloemen kun je gebruiken

om op tafel te leggen of een kerst-
krans van te maken. Het meeste groen
uit de tuin blijft wel even mooi. Heb je
bloemen in huis die je wil drogen om
als versiering te gebruiken, hang ze
dan ondersteboven en niet te dicht bij
elkaar op een warme, droge, donkere

plek. Sommige bloemen of groen zijn
al na één week droog, andere hebben
enkele weken nodig.»

...touw en linten
«Handig om servetten of bestek fees-
telijk in te pakken. Als extraatje kun je
er wat groen uit de tuin tussensteken
of kerstdecoratie aan vastmaken.»

...kaarsen
«Zoek allerlei kaarsen bij elkaar en zet
ze samen op een schaal, stuk boom-
stam of vintage bord in het midden
van je tafel. Dinerkaarsen zet je in lege
flesjes als je geen kandelaars hebt. Die
flesjes kan je ook decoreren met de
lintjes die je voor je servetten of be-
stek gebruikt. Enorm ‘in’ momenteel
zijn twisted candles: lange kaarsen die
gedraaid zijn. Dit kan je ook zelf doen:
leg lange kaarsen in warm water (niet-
kokend) gedurende 15 à 20 minuten
tot ze buigzuim zijn. Vervolgens draai
je je kaarsen: slechts één draai of wel
tien keer naargelang het effect dat je
wil. Laat ze nadien nog even afkoelen
en drogen voor je ze op je feesttafel
zet. Ook met theelichtjes kan je van al-
les doen: versieren met washi-tape, er
een lintje rondbinden of in een glazen
potje zetten dat je hebt versierd met
lint, touw, papier…»

...wol en touw
«Met restjes touw maak je feestelijke
pompons om de tafel te decoreren of
pakjes te versieren. Er zijn verschillen-
de manieren om eenvoudig pom-
pons te maken, maar zelf doe ik het
met karton: snij uit een stukje karton
twee rondjes (hoe groter de rondjes,
hoe groter de pompon), knip in het
midden een cirkel uit, laat het uiteinde
van het touw uit het karton steken en
wikkel de rest van het touw om het
karton, knip de draden tussen het 
karton door, maak met de uiteinden
de pompon vast en verwijder het 
karton.»

...blikken dozen
«Geen tafelklem in huis? Vul twee
blikken of potten met zand of kie-
zelsteentjes en zet er een houten lat
of tak stevig in vast. Zet op elk tafel-
uiteinde een blik of pot en hang er
een vlaggenlint, lint met kerstdeco-
ratie of touw met kerstkaarten of 
-boodschappen tussen. Het blik zelf
kun je verdoezelen of decoreren met
restjes cadeaupapier. Voor kinderen
is het ook leuk om een oude blikken
doos met koekjes in allerlei vormen te
gebruiken als tafelornament.»

...mondmaskers
«Als je iemand zou uitnodigen om
mee te tafelen, is een versierd mond-
masker leuk. Met bijvoorbeeld krijt-
stift kan je er een leuke boodschap op
schrijven, of teken er sterretjes op.»
Meer diy-tips, feestinspiratie en 
- decoratie op www.studiolala.be. 
Volg Ine op Instagram: @studio_lala
Tafelklem: Interiorbylies

Aantal 
spelers: 3-4
Leeftijd: 10+

Duurtijd: 75 min
Prijs: € 79,99

Aantal 
spelers: 2
Leeftijd: 8+

Duurtijd: 30 min
Prijs: € 14,99 

BORDSPEL
gespeeld

Bordspelen waren al voor de eerste
lockdown razend populair, maar het
voorbije half jaar lijken nog meer
mensen overstag te gaan voor wat
sinds de komst van games en conso-
les ‘oubollige spelletjes’ heten. Een
maand lang gidst spelfanaat GEERT
DE WEYER je doorheen klassieke en
gloednieuwe bordspelen gemaakt
door professionele speldesigners.

NIEUW

Foto’s Studio Lala

Op zoek naar nog
meer spelletjes?
Bekijk onze aan-
biedingen in de
HLN Shop.


