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GEZELSCHAPSSPELLEN

Draaidobbelsteen

Tactiele dobbelstenen

Draaidobbelsteen in rood op blauw of blauw op rood.
Deze draaidobbelsteen is een uitkomst voor mensen
met een visuele beperking. Hij beschikt namelijk over
voelbare markeringen die het gedraaide getal
aangeven. Deze dobbelsteen heeft een diameter van
7,5 cm. De markeringen zijn ongeveer 2 mm hoog.

Tactiele dobbelstenen zijn een uitkomst voor mensen
met een visuele beperking. Door dit soort stenen wordt
ook voor hen het spelen van een dobbelspel weer
mogelijk. Deze dobbelstenen hebben afgeronde
hoeken en zijn beschikbaar in twee verschillende
afmetingen: 2 x 2 cm en 2,5 x 2,5 cm. Beide
beschikken over een duidelijke opdruk van zwarte
stippen, die in hoogte verschillen van de rest van de

U kunt deze dobbelsteen goed gebruiken bij de
dobbelspellen die Iris Huys levert, zoals Mens-erger-jeniet.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

600005

Rood

€6,50

dobbelsteen. Zo kunt u ondanks eventuele visuele
beperkingen, toch het gegooide getal 'aflezen'. U kunt
deze tactiele dobbelstenen goed gebruiken bij de
dobbelspellen die Iris Huys levert, zoals Mens-erger-jeniet.

Producteigenschappen
Artikelnummer

600005-1

Blauw

€6,50

Extra
Informatie

C12008

1 stuk

C12009

1 stuk

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Afmeting

Prijs

2 x 2 cm

€3,75

2,5 x 2,5
cm

€6,00
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Rummikub grootletter en
braille
Rummikub grootletter en braille. Dit klassieke
gezelschapsspel is weer toegankelijk voor blinden,
slechtzienden en senioren! Speciaal voor hen zijn
namelijk twee aangepaste varianten op het spel
ontworpen. De eerste variant is een Rummikub spel in
grootletter uitvoering. De tweede variant is een
Rummikub spel in grootletter uitvoering met braille
markeringen. De stenen zijn gemaakt van hoogwaardig
kunststof en beschikken over heldere en grote cijfers.
De stenen zijn 3.8 bij 2.7 cm (L x B) en de cijfers erop
hebben een afmeting van ongeveer 2.5 bij 2 cm (L x B).
De afmeting van de verpakking is ca. 27 x 34 x 5 cm (L
x B x H). Dit spel is geschikt voor 2-4 spelers, vanaf 8
jaar.
De spelregels van dit spel kunt u digitaal opvragen via
info@irishuys.nl.

Solitaire (groot)
Solitaire (groot) is een spel voor 1 speler. Het spelbord
is gemaakt van rubberhout en heeft een diameter van
38 centimeter. Het spelbord bevat 33 gaten. Het spel
begint wanneer u alle gaten heeft gevuld met pionnen
op een gat na. Het doel van het spel is om alle pionnen
te verplaatsen behalve de laatste. U doet een zet door
de pion te laten springen over de andere pion en deze
te plaatsen op een beschikbaar gat. De pionnen zijn
extra groot, namelijk met een diameter 1.5 cm, en
staan stevig gepositioneerd in het spelbord. Daardoor
is Solitaire (groot) zeer geschikt voor mensen met een
visuele beperking.
De spelregels van dit spel kunt u digitaal opvragen via
info@irishuys.nl.

Producteigenschappen

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
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Producteigenschappen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Artikelnummer

Prijs

Extra
Informatie

Geschikt
600067

voor 1
speler

600057-1
600057

Grootletter
en braille
Grootletter

Doorsnede

Prijs

Bord: 38
cm,
pionnen:

€65,00

1,5 cm

€149,95
€49,95

Domino dubbel 6
(tactiel)

Domino dubbel 9
(tactiel)

Dit Domino dubbel 6 set
bestaat uit 28
delen en is
gemaakt van
hoogwaardig
kunststof. Het
handige aan dit
spel, is dat het
beschikt over
voelbare
markeringen op
extra grote
stenen. De
afmeting van de
stenen is 5 x 2.5
cm (L x B).

Dit Domino dubbel 9 set
bestaat uit 55
delen en is
gemaakt van
hoogwaardig
kunststof. Het
handige aan dit
spel, is dat het
beschikt over
voelbare
markeringen op
extra grote
stenen. De
afmeting van de
stenen is 5 x 2.5
cm (L x B).

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89
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Daardoor is het
eenvoudig om de
stenen te
identificeren.
Zodoende is het
spel ook geschikt
voor mensen met
een visuele
beperking, zoals
blinden,
slechtzienden en
senioren.

Daardoor is het
eenvoudig om de
stenen te
identificeren.
Zodoende is het
spel ook geschikt
voor mensen met
een visuele
beperking, zoals
blinden,
slechtzienden en
senioren.

Klik hier voor een

Klik hier voor een

Domino - dubbel
9 set.

Domino - dubbel
6 set.

De spelregels van
dit spel kunt u
digitaal opvragen
via
info@irishuys.nl.

De spelregels van
dit spel kunt u
digitaal opvragen
via
info@irishuys.nl.

Productei
genschap
pen

Productei
genschap
pen

Artikelnummer

Materiaal

Prijs

Artikelnummer

Materiaal

Prijs

600058

Kunststof

€44,95

600059

Kunststof

€54,95

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89
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Scrabble
braille

Yahtzee
startset

Scrabble braille is
het klassieke
gezelschapsspel,
maar dan
speciaal
ontworpen voor
mensen met een
visuele
beperking. Het
spelbord heeft
grote vierkante
vakjes, met
pinnetjes op elke
hoek, zodat de
lettertegels goed
blijven zitten.
Dankzij de
ingebouwde
standaard kunt u
het spel
eenvoudig
roteren. Zo staat
het spelbord
altijd in de
gewenste positie
als u aan de
beurt bent.

Dit Yahtzee
startset is erg
handig voor
mensen met een
visuele
beperking, die
moeite hebben
normale
dobbelstenen af
te lezen. Deze
dobbelstenen zijn
namelijk extra
groot (3 x 3 cm)
en beschikken
over duidelijke
zwarte stippen
die het gegooide
getal aangeven.
Dit Yahtzee
startset bestaat
uit een scoreblok,
5 dobbelstenen
en een pen. Het
scoreblok kunt u
ook afzonderlijk
bestellen.

De plastic
lettertegels van
dit spel zijn 1,55
x 1,55 centimeter
groot hebben een
extra grote
opdruk (55
Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Klik hier om losse
dobbelstenen te
bestellen.
De spelregels van
dit spel kunt u
digitaal opvragen
via

(0182) 52 58 89
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2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

punts). De
woorden op het
spelbord hebben
een 16 punts
opdruk en de
nummers op de
tegels een 25
punts opdruk.
Bovendien
bevatten ze
braille
markeringen,
waardoor u de
letters goed kunt
lezen. Ook het
spelbord heeft
braille
markeringen, op
de vakjes met
een dubbele
letter- of
woordwaarde. Dit
scrabble braille
spel is geschikt
voor 2-4 spelers,
vanaf 10 jaar. Wij
leveren het spel
inclusief braille
en grootletter
gebruiksaanwijzi
ngen.
De spelregels van
dit spel kunt u
digitaal opvragen
via
info@irishuys.nl.

Productei
genschap
pen
Artikelnummer

600064

Extra
Informatie

Afmeting

Geschikt

38 x 38 x

voor 2-4

5,5 cm (L

spelers

x B x H)

Prijs

€99,99

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

info@irishuys.nl.

Productei
genschap
pen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Afmeting

Prijs

N.v.t.

€27,50

A4

€6,95

Startset (5
600062-1

dobbelstenen,
scoreblok en
pen)

600062

Scoreblok
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Vier op
een rij
(tactiel)
Vier op een rij
(tactiel) is het
originele 4 op ’n
rij, maar
aangepast voor
mensen met een
visuele
beperking. Deze
variant heeft
namelijk voelbare
markeringen,
waardoor het
spel ook geschikt
is voor blinden en
slechtzienden. De
rode schijven zijn
uitgeboord, zodat
u ze aan het
ronde gaatje kunt
onderscheiden
van de gele
schijven. Laat de
gele en rode
schijven in het
speelraam vallen
en zorg dat u als
eerste vier op een
rij hebt! Als uw
tegenstander te
Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Bananagr
ams (met
grote
letters)
Bananagrams is
een gezellig
familiespel, dat
nu ook
toegankelijk is
voor mensen met
een visuele
beperking. Deze
variant op het
spel heeft
namelijk wel 50%
grotere letters
dan de reguliere
variant. De
afmeting van de
stenen is
namelijk 3 x 2.5
cm (L x B). Ook
beschikken deze
lettertegels over
een groter
contrast. Dit spel
is geschikt voor
1-8 spelers, vanaf
7 jaar. Wij leveren
Bananagrams in
een gele etui,
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dicht bij vier op
een rij komt,
blokkeert u hem
met een van uw
schijven. De
speler die wint,
trekt eenvoudig
het schuifbalkje
opzij om de
schijven eruit te
laten vallen.
Daarna kan het
spelplezier met
vier op een rij
(tactiel) weer van
voor af aan
beginnen.
De afmeting van
het speelraam is
19.5 x 26 cm (L x
B) en de schijven
hebben een
diameter van 3
cm.
De spelregels van
dit spel kunt u
digitaal opvragen
via
info@irishuys.nl.

Productei
genschap
pen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Prijs

Geschikt
600061

voor 2

€34,95

spelers

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

inclusief de
spelregels.
De spelregels van
dit spel kunt u
digitaal opvragen
via
info@irishuys.nl.

Productei
genschap
pen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Prijs

Geschikt
600056

voor 1-8
spelers

€39,95

(0182) 52 58 89
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SkipBo
braille

Monopoly
braille

SkipBo braille is
een variant op
het bekende
kaartspel SkipBo,
die het spel
toegankelijk
maakt voor
blinden en
slechtzienden.
Deze variant
beschikt namelijk
over voelbare
braillemarkeringe
n op iedere kaart.
De kaarten zijn
net zo groot als
van een regulier
SkipBo kaartspel,
ca. 9 x 6 cm (L x
B). Elke speler
krijgt een stapel
kaarten en moet
vervolgens
proberen te
winnen door al
die kaarten te
spelen en stapels
in numerieke
volgorde te
bouwen. Dit spel
is geschikt voor
2-6 spelers, vanaf
7 jaar.

Monopoly braille.
Het bekende
gezelschapsspel,
maar dan
speciaal
ontworpen voor
mensen met een
visuele
beperking. Dit
spel bevat extra
grote kaarten,
met extra grote
letters en braille
markeringen in
het Engels. Het
spelbord is 51 bij
51 cm en heeft
een speciale
bedekking. Deze
stelt u in staat
om alle plaatsen
en de locaties
van de
spelelementen te
identificeren. De
omtrek van elk
speelveld is
aangegeven in
braille en grote
letters, zodat het
spel voor
iedereen
toegankelijk is.
Wij leveren dit
spel compleet

De spelregels van
Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
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2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

dit spel kunt u
digitaal opvragen
via
info@irishuys.nl.

Productei
genschap
pen
Artikelnummer

600060

Extra
Informatie
2-6
spelers

Prijs

€57,95

met braille
dobbelstenen,
braille kaarten,
geld met braille
markeringen en
een braille
speelbord in het
Engels.
De spelregels van
dit spel kunt u
digitaal opvragen
via
info@irishuys.nl.

Productei
genschap
pen
Artikelnummer

600063

UNO
braille
UNO braille is een
variant van het
bekende
kaartspel UNO,
Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Afmeting
51 x 51
cm

Prijs

€159,95

Grote
houten
dobbelste
nen (3x3

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

maar dan met
voelbare braille
markeringen.
Hierdoor is het
spel nu ook
toegankelijk voor
mensen met een
visuele
beperking. Zowel
de verpakking als
elk van de 112
kaarten in het
spel beschikken
over braille

cm)

markeringen. De
kaarten zijn net
zo groot als van
een regulier UNO
kaartspel, ca. 9 x
6 cm (L x B). UNO
braille is een echt
familiespel en is
geschikt voor
2-10 spelers
vanaf 7 jaar.

namelijk 3x3 cm
en beschikken
over duidelijke
zwarte stippen
die het gegooide
getal aangeven.
U kunt deze
dobbelsteen bij
elk dobbelspel
gebruiken. De
prijs is per stuk
of per set van 5
stuks.

De spelregels van
dit spel kunt u
digitaal opvragen
via
info@irishuys.nl.

Productei
genschap
pen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Prijs

Deze grote
houten
dobbelstenen zijn
erg handig voor
slechtzienden,
die moeite
hebben normale
dobbelstenen af
te lezen. Deze
dobbelstenen zijn
extra groot,

Deze
dobbelstenen zijn
ook verkrijgbaar
in een compleet
Yahtzee startset.

Productei
genschap
pen

Geschikt
600054

voor 2-10

€19,95

spelers

Artikelnummer

600055
600055-5

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Extra
Informatie
1 stuks
Set van 5
stuks

Afmeting

Prijs

3x3 cm

€4,75

3x3 cm

€22,95

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
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Rubik's
kubus
(tactiel)
Deze Rubik's
kubus met
voelbare
markeringen is
speciaal
ontworpen voor
mensen met een
visuele
beperking.
Hierdoor is de
wereldberoemde
kubusvormige
puzzel nu ook
toegankelijk voor
blinden en
slechtzienden.
Dit spel is
geschikt voor 1
speler, vanaf de
leeftijd van 8 jaar.
De afmeting van
deze Rubik's
kubus is 6 x 6 x 6
cm (L x B x H).

Productei
genschap
pen

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Solitaire
met
insteekpio
nnen
Solitaire met
insteekpionnen is
een bord van
hout voor 1
speler met 33
gekleurde
kunststof
insteekpionnen.
De afmeting van
het bord is 25 x
25cm. Het spel is
eenvoudig in
gebruik en
geschikt vanaf 3
jaar.
De spelregels van
dit spel kunt u
digitaal opvragen
via
info@irishuys.nl.

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Artikelnummer

600065

Afmeting
6x6x6
cm

Prijs

€34,95

Menserger-jeniet
(tactiel)
Mens-erger-jeniet is een spel
waar iedereen
van kan genieten!
Daarom is dit
spel speciaal
aangepast voor
mensen met een
visuele
beperking.
Zodoende is het
ook voor blinden,
slechtzienden en
senioren weer
toegankelijk. In
dit mens-erger-jeniet bordspel
staan de pionnen
namelijk stevig
vast in het
bordspel en zijn
Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Checkers
dammen
Checkers
dammen.
Beschikt over
verschillende
tactiele
afwerkingen en
zodoende
verdiepingen in
de velden. Dit
houten damspel
is namelijk
speciaal
ontworpen voor
blinden en
slechtzienden.
Daarom is het
zeer goed te
gebruiken voor
mensen met een
visuele
beperking.
Specificaties:
» Afmeting: 26 x

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

de pionnen van
een helder
contrasterende
kleur. Bovendien
zijn de
verschillende
kleuren pionnen
voorzien van
onderscheidende,
voelbare
markeringen:
Rood:
geen
markering
;
Geel:
afgevlakt
e zijkant;
Groen:
holle
bovenzijd
e;
Blauw:
klein rond
gaatje
aan de
bovenzijd
e.

Het ronde
speelbord is
gemaakt van
rubberhout en
heeft een
diameter van 38
cm. De pionnen
hebben een
diameter van 2
cm. U kunt dit
spel spelen met
2-4 spelers, vanaf
6 jaar.
» Tactiele
dobbelstenen,
elektronische
dobbelsteen en

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

26 cm;
De spelregels van
dit spel kunt u
digitaal opvragen
via
info@irishuys.nl.

(0182) 52 58 89
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draaidobbelsteen
als accessoire
leverbaar.
De spelregels van
dit spel kunt u
digitaal opvragen
via
info@irishuys.nl.

Productei
genschap
pen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Prijs

Geschikt
600066

voor 2-4

€85,00

spelers

Elektronis
che
dobbelste
en
Elektronische
dobbelsteen.
Geeft het aantal
gegooide ogen
met een
Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89
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piepsignaal weer.
Bovendien licht
het aantal
gegooide ogen
op. Vanwege de
elektronisch
instelbare
zandloper kunt u
de bedenktijd
aanpassen van 1
tot 120
seconden.
Daarom is deze
elektronische
dobbelsteen zeer
geschikt voor
blinden en
slechtzienden.
Deze
elektronische
dobbelsteen
werkt op een 9
volt batterij, die
wij mee leveren.
De afmetingen
van deze
elektrische
dobbelsteen zijn
6 x 6 x 6 cm.

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

