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Medeoprichter Mark Van
Achter is professor econo-
mie aan de Campus Carolus
van de KU Leuven. Niet
vanzelfsprekend dus om een
spelletjescafé te openen?
“Toch wel, want ik ben bin-
nen mijn vakgebied gespeci-
aliseerd in speltheorie, hoe
spelers met elkaar inter-
ageren. Ik ben ook gepassio-
neerd door bordspellen en
heb thuis een collectie van
750 spelletjes. Sinds een
tiental jaar worden die weer
populair, met als gevolg een
nieuwe generatie bordspel-
len. Dat gegeven wilden we
in een cafésetting presente-
ren. Dit is het eerste Ant-
werpse spelletjescafé.”

Speciale bieren

Voor het horecagedeelte
riep hij de hulp in van Fa-
bienne Soree, die een voor-
geschiedenis in de commu-
nicatiesector heeft en vijf
jaar als barista werkte. “We
kiezen bewust voor kwali-
teitskoffie van een lokale
branderij waarvan we ook
onze losse thee afnemen.
Verder bieden we een selec-
tie speciale bieren aan. Het
moet een plek zijn waar
mensen zich op hun gemak
voelen en tegelijk een inten-
se ervaring beleven.”

Momenteel kun je in The
Playground Café 150 spelle-
tjes spelen en natuurlijk ook
kopen. Het aanbod omvat
zowel klassiekers als nieu-
we bordspellen. “Je kunt
hier Rummikub en Scrabble

spelen, maar we willen
vooral inzetten op de nieu-
we generatie. Kolonisten
van Catan is ondertussen al
een halve klassieker en

daarnaast heb je nog Ticket
to Ride, Stenen Tijdperk  en
het recente Flick ‘em Up!” 

Mark en Fabienne ver-
wachten dat de echte lief-

hebbers van bordspellen
snel hun weg naar The
Playground Café zullen vin-
den. “Die hobbyisten willen
we in contact brengen met

jonge gezinnen, tieners, stu-
denten en senioren. Het leu-
ke is ook dat je, zeker in een
stad als Antwerpen met veel
expats en pendelaars, een
internationaal publiek kunt
bereiken, want heel wat
spellen zijn taalonafhanke-
lijk.”

Internationale evenementen

In de toekomst komen er
nog tornooien, evenemen-
ten, try-outs en workshops
waar mensen hun eigen spel
kunnen maken. The Play-
ground Café in het Centraal
Station is daartoe maar een
eerste aanzet. “Het hoofd-
project draait rond een mid-
deleeuws pand in de Hoofd-
kerkstraat dat nu gerestau-
reerd wordt. Daar komt een
tweede, groter bordspelcafé
met internationale evene-
menten en een B&B. Het
wordt een wereldwijd uni-
cum met een sociale, crea-
tieve en wetenschappelijke
insteek.” 

The Playground Café geopend in leegstaand diamantwinkeltje

Bordspel met koffie in café in Centraal Station
In het Centraal Station is 
een spelletjescafé geopend 
in een voormalige juwe-
lierszaak: The Playground 
Café. Het concept: bord-
spelletjes combineren met 
koffie en bier om zo de 
mensen weer letterlijk 
rond de tafel te krijgen. 

ANTWERPEN 

W Fabienne Soree en Mark Van Achter: “Bordspellen zijn weer populair.” 
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“Je kunt hier 
Rummikub en Scrabble 
spelen, maar vooral 
ook de nieuwe 
generatie bordspellen. 
Kolonisten van Catan is 
al een halve klassieker 
en verder heb je nog 
Ticket to Ride, Stenen 
Tijdperk en het recente 
Flick ‘em Up”

Nu is er in de voormalige 
diamantwinkeltjes van het 
Centraal Station nog veel 
leegstand. Maar ze  raken wel 
stilaan ingevuld. De NMBS 
werkt hiervoor samen met 
Prevenda, een firma 
gespecialiseerd in leegstand-
beheer. “Ze werken rond ‘het 
spel’ in de ruimste zin van het 
woord. Zo is er hiernaast nu 
een winkel voor collectible 
games, een escape room en 
natuurlijk het Comics Station. 
Een muziekwinkel, 
kunstprojecten en zelfs een 
radiostation zijn op komst en 
het is de bedoeling dat er een 
kruisbestuiving komt tussen al 
die zaken. Nu heeft het hier 
nog iets louche, maar over een 
jaar zal het veel aantrekkelijker 
ogen.”  (mibl)

STATIONSWINKELS 
STEEDS MEER OP 
SPELEN GERICHT

W De eerste klanten testen een van de spelletjes uit: Rollet.


