
 

 

Gedicht van de maand 
 

Het regent en het is november: 

Weer keert het najaar en belaagt 

Het hart, dat droef, maar steeds gewender, 

Zijn heimelijke pijnen draagt. 

 

En in de kamer, waar gelaten 

Het daaglijks leven wordt verricht, 

Schijnt uit de troosteloze straten 

Een ongekleurd namiddaglicht. 

 

De jaren gaan zoals zij gingen, 

Er is allengs geen onderscheid 

Meer tussen dove herinneringen 

En wat geleefd wordt en verbeid. 

 

Verloren zijn de prille wegen 

Om te ontkomen aan de tijd; 

Altijd november, altijd regen, 

altijd dit lege hart, altijd. 

 

J.C. Bloem 

Uit: ‘Media Vita’, 1931 
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Tekenwedstrijd Kinderboekenweek: De winnaars! 
 

In de voorbije Kinderboekenweek organiseerde De Hilversumse Boekhandel weer onze jaarlijkse 

wedstrijd. Dit keer geen schrijfwedstrijd, maar een tekenwedstrijd, in de lijn van het thema van deze 

Kinderboekenweek: illustraties in kinderboeken. 

 

Uiterst spannend was het: meer dan honderd tekeningen hadden wij binnengekregen. Verschillende 

scholen in de omgeving hadden hun tekenlessen gebruikt om aandacht te schenken aan onze 

wedstrijd. En dat was goed te merken; de Hilversumse jeugd bezit duidelijk veel tekentalent. De 

keuze was daarom ook zeker niet gemakkelijk. Maar na enig beraad zijn we er gelukkig toch 

uitgekomen. 

 

Op woensdagmiddag 13 oktober hebben wij de winnaars kunnen feliciteren. Sommigen konden de 

betreffende middag helaas niet bij de uitreiking aanwezig zijn, maar zij hebben achteraf hun prijs 

opgehaald. We willen iedereen die heeft meegedaan aan de wedstrijd van harte bedanken. We 

vonden het ontzettend leuk om al jullie creaties te mogen bekijken. Alle winnaars van harte 

gefeliciteerd en geniet van jullie prijs! 

 

In de leeftijdscategorie 4 tot en met 6 jaar zijn de winnaars: 

 

 

 

 

 

 

 

3e prijs: Nathalie Sloof, 6 jaar, 

Basisschool Kruispunt 

‘Pinkie zwerft op het platteland’ van 

Suzanne Leijtens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e prijs: Laurien, 6 jaar 
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1e prijs: Dani Suparmona, 5 jaar 

‘Johannes, Nella Della en Wiplala in het 

restaurant’ uit het boek ‘Wiplala’ van 

Annie M.G. Schmidt 

 

 

 

 

 

In de leeftijdscategorie 7 tot en met 9 jaar zijn de 

winnaars: 

3e prijs: Martijn, groep 6, Goudenregenschool 

 

 

 

 

2e prijs: Mijke Taal, 7 jaar, Basisschool 

Kruispunt 

‘Mijn eigen teddybeer verhaal’ 

 

 

 

1e prijs: Kim Essenberg, 7 jaar, 

Basisschool Kruispunt 

‘Floddertje’ van Annie M.G. Schmidt 
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In de leeftijdscategorie 10 tot en met 13 jaar zijn de winnaars: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e prijs: Martine Klep 

‘De prinses met de lange haren’ van 

Annemarie van Haeringen 

 

 

 

 

 

Zaterdag 13 november tot en met vrijdag 31 december: Korting op alle spellen, van 10 

tot en met 30%* 
 

Vanaf de intocht van Sinterklaas tot en met 31 december zullen we, zoals ieder jaar, alle spellen met 

korting verkopen. Kortingen lopen van 10 tot en met 30%*. Ambassadeurs van onze boekhandel 

krijgen 5% extra korting. 

3e prijs: Aron Rozenberg, klas 1C, 

Gemeentelijk Gymnasium 

‘Praat niet over verre zeeën’ van Remco 

Ekkers en Eva Kipp 

2e prijs: Marcus Meijer, klas 1C, 

Gemeentelijk Gymnasium 

‘De scène waarbij James de auto van 

zijn achtervolgers laat ontploffen’ uit 

het boek ‘Gevaarlijk spel’ van Charlie 

Higson 
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In onze winkel vindt u, behalve boeken, een uitgebreid assortiment 

spellen voor één of meer personen. Denkt u aan klassiekers als ‘Kolonisten 

van Catan’ en ‘Carcassonne’, topspellen als ‘Agricola’ en ‘Hoogspanning’, 

kaartspellen als ‘Weerwolven’ en ‘Munchkin’, logische denkspellen als 

‘Rush Hour’ en ‘Tantrix’, kinderspellen als ‘Kolonisten Junior’ en ‘Dier op 

dier’ en de filosofische en psychologische kaartspellen ‘Billen bloot’ en het 

‘Spiegel jezelf spel’. 
* Ook in combinatie met de meeste van/voor prijzen. Niet in combinatie met andere 

kortingen, behalve de ambassadeurskorting. 

 

 

 

 

Maandag 15 november, 20:00 uur: De Hilversumse Spellenclub 

 

We organiseren één keer per maand een avond waarop jongeren en 

volwassenen een of meerdere gezelschapsspellen kunnen spelen, 

bijvoorbeeld Kolonisten, Puerto Rico, Hoogspanning of Railroad 

Tycoon. Ook geven we op deze avonden 10% korting op spellen uit 

onze winkel. Wij zorgen voor voldoende spellen en uitleg wanneer 

nodig. Het is ook mogelijk om zelf leuke spellen mee te nemen. 

 

Locatie: De Hilversumse Boekhandel. Iedereen is welkom. Toegang gratis. Graag van tevoren 

aanmelden. 

 

Vrijdag 19 november, 20:00 uur: Games Workshop-avond & Zaterdag 6 november: 

Verschijning Eldar 
 

Op onze Games Workshop-avond 

kun je andere spelers ontmoeten, 

uitleg krijgen en samen schilderen 

en spelen. Er zijn ook gratis 

miniaturen en materialen 

beschikbaar om het schilderen uit te proberen. Locatie: De 

Hilversumse Boekhandel. Iedereen is welkom. Toegang gratis. Graag 

van tevoren aanmelden. 

 

Zaterdag 6 november is de verschijningsdatum voor de nieuwe Eldar sets. 

 

Maandag 13 december, 20:00 uur: De Hilversumse Spellenclub 

 

Zie voor info: Maandag 15 november. 

 

Maandag 20 december, 20:00 uur: Extra Hilversumse Spellenclub 

 

Zie voor info: Maandag 15 november. 
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Aanraders 
 

Jonathan Franzen, ‘Vrijheid’ 

Prometheus, 2010, € 19,95 

 

‘”Vrijheid”, het langverwachte nieuwe boek van een van Amerika’s grootste 

hedendaagse schrijvers, is een briljante epische roman over de hoop en 

wanhoop in families en over onmogelijke ambities.’ Zo jubelt de uitgeverij 

op de achterflap van het boek. Het is ook vooral een boek waar het 

leesplezier, en voor Franzen het schrijfplezier, vanaf spat. Hij schrijft met 

warmte over zijn hoofdpersonen en als lezer word je meegesleurd in het 

turbulente leven van wat aanvankelijk oogt als een gemiddelde 

Amerikaanse familie. Maar hoe verder de roman vordert, hoe meer er 

mankeert aan de familie Berglund. Naast een beeld van het familieleven 

geeft het boek een rake typering van het tijdperk Bush jr. 

 

Franzen denkt dat hij met dit boek de mensen een verhaal heeft gegeven waarover ze kunnen praten, 

zo zegt hij in een recent interview in Vrij Nederland. Wij zullen ook nog veel over het boek praten, al 

was het maar omdat het voor de volgende keer het te behandelen boek van onze leesclub is. (In 

januari; zie de volgende nieuwsbrief voor details.) Ik ben benieuwd wat voor nieuwe inzichten daar 

weer boven water komen. Persoonlijk vind ik het een geweldig boek, heerlijk om te lezen en vooral 

ook lekker dik. 

Wilto Langerhuizen 

 

Spel: ‘Dixit’ 

Libellud, € 27,50 

Winnaar van de Spiel des Jahres 2010 

 

‘Dixit’ bestaat uit heel veel kaarten met mooie, droomachtige tekeningen. 

Een deel van deze kaarten wordt gedekt verdeeld onder de spelers. Degene 

die aan de beurt is, kiest een van zijn kaarten en bedenkt een omschrijving 

van wat erop te zien is. Dit mag van alles zijn. Ook een cryptische 

omschrijving is toegestaan. Alle andere spelers kiezen nu ook een kaartje 

uit hun hand dat volgens hen het meest aan de omschrijving voldoet. Alle gekozen kaarten worden 

geschud en open neergelegd. Nu kiest iedereen tegelijk welk van de kaarten de kaart was van de 

speler die de omschrijving verzon. 

 

Als alle spelers het juiste kaartje raden, krijgt de beginspeler géén punten. Als geen enkele speler het 

juiste kaartje raadt krijgt de beginspeler ook geen punten. Alleen als één of enkele spelers het goed 

hebben krijgt de beginspeler punten; de kunst is dus je omschrijving niet te duidelijk, maar ook niet 

te vaag te maken. Iedere speler wiens kaart (foutief) door een andere speler werd gekozen krijgt ook 

nog een punt. Iedereen vult zijn hand aan en dan is de volgende speler aan de beurt om een kaart te 

kiezen en te omschrijven. 

 

‘Dixit’ is een apart spel, dat bij mijn weten op geen enkel ander spel lijkt. Een goede omschrijving 

verzinnen is best lastig en het inschatten van de keuzes en dus de psychologie van andere spelers is 
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ook een uitdaging. De tekeningen op de kaarten zijn gedetailleerd en zullen liefhebbers van 

prentenboeken en het fantasy-genre zeker aanspreken. 

Judith Eekhout 

 

Onder het deksel: Berichten uit De Hilversumse Boekhandel: Uitbreidingen & 

varianten 
 

Aangezien Anne deze maand helaas geen column kon aanleveren, laveer ik dit keer in haar schaduw 

en gaat de column ook nog eens over spellen in plaats van boeken. 

 

Heel lang geleden ben ik begonnen met het zelf aanschaffen van bordspellen. Eerst af en toe een, toen 

al wat meer en tegenwoordig houd ik het liever niet meer bij. Momenteel zijn de vele spellen die ik 

koop veelal uitbreidingen en daar wil ik het verder in deze column over hebben. 

 

Als ik een spel heb aangeschaft komen er vaak binnen een mum van tijd allerlei uitbreidingen uit. 

Deze uitbreidingen begin ik vaak als een mak schaap, ongeacht hoe nuttig of slecht ze zijn, in 

verzamelwoede, aan te schaffen. Na een paar jaar, als de familie (de familie Agricola, de familie 

Carcassonne, de familie Catan, de familie Dominion enz.) steeds groter wordt, haak ik af om in 

hernieuwde woede andere families een kans te geven. 

 

Vroeger waren er volgens mij nauwelijks uitbreidingen (nodig). Oude bekenden als Risk, Monopoly, 

Mens erger je niet! en Ganzenbord deden het destijds prima zonder. Gezellig bij de kachel of het 

haardvuur speelde je hetzelfde spelletje, zonder poespas. De eerste uitbreidingen op dit soort spellen 

waren de regels en het spelmateriaal dat we zelf verzonnen of de qua speelmateriaal veranderde 

versies die op de markt kwamen. 

 

De eerste uitbreidingen die ik in de winkel kocht waren voor de fantasy klassieker Heroquest. Veel 

later verschenen hele reeksen uitbreidingen en tegenwoordig is een spel niet echt een spel als er geen 

uitbreiding voor beschikbaar is. Zo zijn er volgens de gerenommeerde bordspellensite 

BoardGameGeek eenendertig uitbreidingen en varianten op Carcassonne en eenenvíjftig op de 

Kolonisten van Catan verschenen en deze lijst is volgens mij bij lange na niet volledig. Geen idee wat 

het spel met de meeste uitbreidingen is, maar waarschijnlijk gooit Munchkin (vierenzeventig 

uitbreidingen en varianten, zonder meetelling van alle promotie-items, boekenleggers en andere 

snuisterijen) hoge ogen. Niets is in dit kaartspel te dol: t-shirts, maskers, munten, bierviltjes en water, 

alles met een eigen functie en spelregels. Ook verzamelkaartspellen als Magic en Pokémon scoren 

waarschijnlijk goed. Zelfs Monopoly draagt tegenwoordig zijn steentje bij. Zes pagina’s op 

BoardGameGeek vol met allerlei varianten (hoewel meestal alleen aangepast naar het land, het 

thema of de stad waar het monopolie om zich heen grijpt) alsook Anti-Monopoly I, II en III! 

 

Eerst verschenen uitbreidingen op basisspellen (Kolonisten), later kaartspellen van bordspellen 

(Kolonisten) en daarna bordspellen van kaartspellen (Munchkin Quest). Het wachten is op een 

kaartspel van een bordspel dat eerst een kaartspel was. Wacht, dat is er eigenlijk al: Keltis,dat in 

hetzelfde jaar als het Lost Cities bordspel verscheen, is eigenlijk een afgeleide van Lost Cities en later 

verscheen Keltis : het kaartspel (alsook een aantal varianten op het Keltis-thema). Bordspellen van 

kaartspellen die eerst een bordspel waren, zijn er vast ook al. Dan maar wachten op nog langere 

stambomen (kaartspellen van bordspellen die eerst een kaartspel van een bordspel waren) of 
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stambomen zonder inteelt, bijvoorbeeld de Kolonisten van Carcassonne, waarbij zeshoekige 

landtegels uit een zakje moeten worden getoverd, waarna er naar hartenlust straten en dorpen aan 

gezet kunnen worden en allerlei middeleeuwse lieden voor punten de wegen en tegels sieren. 

Bord- en kaartspellen vind ik meestal heerlijk om te spelen, maar af en toe wordt het je wel eens 

teveel, moet het met al die uitbreidingen maar eens afgelopen zijn. Het kost veel geld en moeite ze bij 

elkaar te krijgen en tijd om ze allemaal een keer te spelen, laat staan ze meerdere keren te spelen of er 

de benodigde medespelers voor te vinden. Irritant is ook dat bepaalde uitbreidingen en varianten 

limited (beperkt) of slechts op obscure, meest overzeese beurzen te verkrijgen zijn. Of het, 

GRUMBLE, kaartspel van Kolonisten dat hoegenaamd helemaal vernieuwd is, zelfs een nieuwe 

naam heeft, zodat je alles weer van voor af aan kunt uitbreiden. Het grootste probleem met al die 

uitbreidingen is dat je je huis, kamers en kasten helaas niet unlimited kunt uitbreiden en dat 

uiteindelijk een bepaald punt wordt bereikt –wankele, valgevaarlijke, levensbedreigende , 

metershoge stapels hoog– waarop er gewoon niet verder uitgebreid kan worden. Maar laat ik daar 

niet verder over uitbreiden. Ik brei er een uiteinde aan. Uit ermee! UIT. 

 

Evert Both, medewerker spellen, uitbreidingen & varianten 

 

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail ons: info@dehilversumseboekhandel.nl . U kunt 

ook bellen, een briefje sturen of even langskomen. Ook bij vragen, opmerkingen, aanmeldingen of 

bestellingen staan wij tot uw beschikking. 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

Henriëtte          Wilto         Judith Eekhout 

van Buuren          Langerhuizen 

 

 

 

 

 

 

Anouk Jansen     Nynke Sytsema Anne Eekhout    Nora Bekkering  Jitske Brinksma    Evert Both 

 

De Hilversumse Boekhandel 
Leeuwenstraat 36 

1211 EV Hilversum 

035 623 31 31 

info@dehilversumseboekhandel.nl 

www.dehilversumseboekhandel.nl 

 

Openingstijden: 

Maandag: 12:00-18:00 uur 

Dinsdag, woensdag en vrijdag: 9:30-18:00 uur 

Donderdag: 9:30-21:00 uur 

Zaterdag: 9:30-17:00 uur 

Koopzondag: 12:00-17:00 uur 
De koopzondagen vallen dit jaar nog op: 28 november 

en 12 en 19 december. 

mailto:info@dehilversumseboekhandel.nl
mailto:info@dehilversumseboekhandel.nl
http://www.dehilversumseboekhandel.nl/

