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Waarom zijn spellen toch altijd zo populair bij mensen?
Een spel is een versimpelde versie van het leven, met een
start en eind, winnaars en verliezers en spannende momen-
ten die er echt toe doen. Eigenlijk is het vrij simpel. Een
goed spel prikkelt allerlei gevoelens: het stimuleert interac-
tie, het is competitief (het gaat vaak om het winnen) en
heeft het karakter van leren. Met leren bedoel ik dat het spel
op zich vrij simpel is, maar dat je om te winnen een strate-
gie moet hebben, maar ook creatief moet zijn en vooral
geduldig. Dat vraagt hele specifieke behendigheid die per
tegenstander andere vaardigheden vraagt. Spelen is eigenlijk
gewoon leren. Misschien is nog wel het belangrijkste de
gezelligheid van een spel door het sociale karakter van een
spel. Ik heb het dan over spellen die je samen speelt. Nog
steeds maken veel mensen tijd vrij om met het gezin of
vrienden een populair bordspel te spelen zoals Risk of
Monopoly. 

Spelen is dus echt voor alle leeftijden, zoals op de achterkant staat?
Ik ben zelf al lang bezig met de verkoop van spellen. Het valt
mij op hoe mensen in hun ouder worden ook weer andere
spellen aanschaffen. Jonge ouders schaffen vaak ook de spel-
len aan die zij vroeger hebben gespeeld. En zo zullen opa en
oma’s ook weer nieuwe spellen voor hun kleinkinderen
kopen, om zo samen te kunnen spelen. Je kiest het spel dat
past bij je fase in het leven. Je doet dat niet voor niets, een
spel zegt wat over de mens die het speelt. Spelen stopt dus
helemaal niet als je ouder wordt!

Maar, hebben mensen nog wel tijd om te spelen?
Je ziet dat tijd steeds schaarser wordt. Dat verklaart ook de
opkomst van individuele games op de computer die je kunt
spelen wanneer je wilt. Toch zijn veel computerspellen ook
steeds vaker sociaal van karakter doordat je moet samenwer-
ken om te kunnen winnen. Als ik kijk naar groepsspellen zie
ik nog wel een belangrijk tegenargument voor die ontwikke-
ling. Wat je heel duidelijk ziet bij kinderen die minder spel-
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speelt. Bijvoorbeeld als je moet samenwerken of als het nodig
is je strategie aan te passen omdat je aan het verliezen bent.

Waar moet een goed spel dan aan voldoen?
In al mijn jaren als ondernemer van spellen heb ik veel voor-
bij zien komen. En het is lastig hier een eenduidig antwoord
op te geven. Wat ik wel zie zijn een aantal randvoorwaarden.
Bijvoorbeeld dat een goed spel niet te lang moet duren. Een
volledige spelronde (start tot einde) zou in mijn optiek niet
langer dan anderhalf uur moeten duren. Daarbij moet een spel
simpel zijn, als je eerst een uur de handleiding moet doorne-
men, haken mensen af. Uitzondering zijn kaartspellen zoals
Magic of Bridge die een stuk ingewikkelder zijn en echt
bedoeld zijn voor de fanatiekelingen. Afsluitend moet er een
duidelijk competitief karakter zijn, dus iemand moet kunnen
winnen (en verliezen). Dat vinden mensen leuk, het moet wel
ergens over gaan, al is het maar de eer van het winnen.

letjes doen is dat ze minder geduld ontwikkelen. Een spel is
een uitdaging die je kunt oplossen. Dat gaat alleen niet zo-
maar en daar leer je ontzettend veel van als kind. Een spel
laat je in een simpele versie naar de wereld kijken. Het leert
je bijvoorbeeld om te gaan met geld, competitie, complexe
vraagstukken en het stimuleert de reflectie op hoe je een spel
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