VERZAMEL ZE ALLEMAAL

COINS

Hieronder vind je het overzicht van alle Croky Coins.
Vink af welke je reeds verzamelde en vraag bij vrienden en/of
familie of ze voor je willen meesparen/ruilen en maak zo jouw
verzameling compleet!
Wil je de Croky Coins ook in een mooie verzamelmap bijhouden?
Meer info: www.croky.be/coins (BE) of www.croky.nl/coins (NED)

TECHNOLOGIE

PLEZIER

NATUUR

SPORT

1. SPEEDY SKATER

6. MUSIC FAN

11. JUNGLE EXPLORER

16. GOAL GETTER

2. DRONE PILOT

7. RUSH ROLLERCOASTER

12. SNEAKY PIRAT

17. BASKET CHAMPION

3. SING STAR

8. DANCING QUEEN

13. SCUBA DIVER

18. BIKER BIRD

4. SOCIAL ADDICT

9. (C)ROCK STAR

14. FLOWER HIPPIE

19. BOUNCY BACKHAND

5. SUPER VISIONAIR

10. LOVEBIRDS

15. COOL CLIMBER

20. (C)ROCKY

PLEZIER VERZEKERD!
Je kan de Croky Coins ruilen tot je ze allemaal
verzameld hebt en met de ingesloten unieke codes
kan je toffe cadeaus kiezen!
En dat is nog lang niet alles! Je kan er ook uren plezier aan
beleven met je vriendjes of met het hele gezin.
Ontdek hieronder hoe!

LET’s PLAY!
Verzamel alle Croky Coins in een ondoorzichtig zakje of doosje. Haal elk om beurt 1 Croky Coin
eruit. Het is de Croky Coin die beslist wat jullie gaan doen! Trok je de Sing Star? Ga dan samen
gezellig zingen. Of was het de Jungle Explorer? Ga dan snel naar buiten & ga op ontdekkingstocht
naar … beestjes? Kwam de Basket Champion tevoorschijn? Haal dan een bal en dribbel zo lang
mogelijk! Gebruik jullie creativiteit!

WIE IS HET?
Leg alle Croky Coins met de plaatjes naar boven. Hou nu je favoriete Croky Coin in gedachten en probeer te achterhalen
welke de favoriet van jouw tegenspeler is door de juiste vragen te stellen. Doe dit elk om de beurt. “Hou je van sport?”
“Ben je blauw?” Wie het eerst de juist Croky Coin benoemd heeft, wint het spelletje!

VERSTOPPERTJE!
Kies allemaal 1 Croky Coin. Sluit nu allemaal jullie ogen en verstop om de beurt de Croky Coin.
Jullie kunnen het speelveld eventueel afbakenen tot bv. de keuken, de slaapkamer, de tuin, …
Iedereen klaar? Tel tot 3 en ga op Croky Coins-jacht. Wie de meeste Croky Coins gevonden heeft, wint!

MEMORY!
Dit spel speel je alleen met de Croky Coins waarvan je 2 exemplaren hebt. Leg deze uit met de
Croky punten naar boven. Draai nu om de beurt 2 Croky Coins om. Heb je 2 identieke exemplaren
gevonden, dan mag je ze houden. Zo niet, dan draai je de Croky Coins weer met hun plaatje naar
beneden. Wie de meeste Croky Coins verzameld heeft, wint!

IK BEN, IK DOE!
Verzamel alle Croky Coins in een ondoorzichtig zakje of doosje. Haal om de beurt 1 Croky
Coin eruit en laat deze niet zien aan je tegenspelers. Trek allemaal 1 Croky Coin en laat je
tegenstanders niet zien wie jij straks gaat uitbeelden. Beeld nu om de beurt je Croky
Coin uit. Wie kan raden welke Croky Coin jij bent, mag hem houden. Wie de meeste Croky
Coins verzameld heeft, wint! Wordt het te moeilijk? Dan kunnen jullie er ook voor kiezen
om elkaar vragen te stellen, die je bijvoorbeeld enkel met JA/NEE mag beantwoorden.

CLIPPER!
Ga op een zachte ondergrond zitten (tapijt, deken, matras). Alle spelers gaan op dezelfde lijn zitten en leggen 1 Croky
Coin voor zich uit. Bepaal nu samen een doel (bv. een schoen, een balpen) en leg die verder weg. Clip nu met een
andere Croky Coin op de rand van de Coin die voor je ligt. Doe dit elk (elk weghalen) om beurt en probeer in zo
weinig mogelijk “clips” het doel te raken. Wie dat het eerste doet, wint!

