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2019 Activiteiten Verslag 
 
In het afgelopen jaar heeft spelgroep Phoenix de volgende activiteiten uitgevoerd: 
1.   Wekelijkse speldagen in Leiden (50x) en Capelle a/d IJssel (50x) 
2.   7x een lange spelzaterdag 
3.   Organisatie van het derde lustrum van de spelgroep.  
4.   Speldemonstraties op Ducosim-beurs te Amersfoort 
5.   Speldemonstratie op het Spellenspektakel in Utrecht   
6.   Ondersteuning autisme café.  
7.   Ondersteuning van nieuwe spelauteurs 
8.   Samenwerking met andere spelgroepen 
9.   Spelvertalingen voor speluitgevers 
10.   Toernooien 
11. Spelweekend 
 
1. De wekelijkse speldagen. 
Dit is de basisactiviteit van spelgroep Phoenix. Wekelijks organiseren we inloopavonden in 
zowel Leiden als Capelle a/d IJssel. In het jaar 2019 is de belangstelling voor de spelavonden 
in Leiden licht gestegen. De spelavonden in Capelle aan den IJssel worden door een redelijk 
constant aantal bezoekers bezocht.  
 
 
2. De lange speldagen zijn de gelegenheid voor onze bezoekers om kennis te maken met 
spellen die een langere speelduur hebben. In 2019 heeft Spelgroep Phoenix op meerdere 
speldagen een bijzonder spel uit de spelcollectie gedemonstreerd. Dit betreft spellen die nieuw 
op de markt zijn gekomen. Door deze spellen speciale aandacht te geven op een speldag, 
kunnen onze bezoekers hier kennis mee maken. Van deze spellen is ook een recensie 
geschreven die op onze website staat.  
 
3 Phoenix bestond in 2019 15 jaar. Dit is gevierd met een lustrum in de Regenboogkerk in 
Leiden. Op deze dag zijn er ongeveer 100 bezoekers geweest die zich hebben vermaakt met 
diverse activiteiten. Deze activiteiten omvatten het NK Wingspan, een live spellenveiling, een 
leoterij en een pubquiz een bring and buy stand en natuurlijk een gelegenheid om reguliere 
spellen te spellen.  
 
4. In 2019 is Spelgroep Phoenix doorgegaan met speldemonstraties op de Ducosim-beurs te 
Amersfoort. Deze beurs vond 3 keer per jaar plaats en geldt als het trefpunt voor spellen 
spelend Nederland. In 2019 hebben we met name nieuwe en onbekende spellen 
gedemonstreerd, zodat het publiek hiermee kennis kon maken. Zodoende kunnen we een 
steentje bijdragen aan de duurzaamheid van deze kleine nichemarkt. 
 
5. Voor het eerst sinds lamgere tijd verzorgde Phoenix ook een demo op het spellenspektakel 
dat in 2019 in de Jaarbeurs werd gehouden. De toeloop was overweldigend. Een aantal wat 
minder bekende spellen werden door onze vrijwilligers gedemonstreerd.  
 



6.  Spelgroep Phoenix heeft in 2019 een avond open gesteld voor bezoek vanuit het autisme 
café. Een aantal vrijwilligers was op een regulier woensdag beschikbaar om de spellen uit te 
leggen. Op deze manier kon Spelgroep Phoenix ook een bijdrage leveren aan de 
ondersteuning van jongeren met ASS. 
 
 
7. Spelgroep Phoenix ondersteunt nieuwe spelauteurs door ze uit te nodigen om langs te 
komen op een spelavond om het nieuwe spel te demonstreren dan wel het spelontwerp 
uit te proberen en de auteur constructieve feedback te geven. Op spelavonden in Capelle zijn 
meerdere malen spellen getest die nog in de ontwikkelingsfase zitten van verschillende 
auteurs. Ook op internationaal niveau ondersteunt Spelgroep Phoenix spelauteurs. In 2019 
betreft dit in bijzonder Oranje zal overwinnen dat in een ontwikkelingsfase is.  
 
8. Spelgroep Phoenix streeft naar goede samenwerking met andere spelgroepen in de 
regio en stemt de speldagen hierop zodanig af dat de bezoekers zoveel mogelijk 
gelegenheid krijgen om met spellen in contact te komen. De stichting onderhoudt 
momenteel contacten met: 
Spelgroep Olympus te Rotterdam. 
Spellenpret te Sassenheim. 
Spellen aan den Rijn te Alphen aan den Rijn. 
De Meerspelers te Zoetermeer 
Het Delftsblauwe bord te Delft. 
Pioniers van het Westen te Rotterdam. 
 
 
9. Spelgroep Phoenix verzorgt spelvertalingen en ondersteunt op deze wijze grotere en 
kleinere speluitgevers met het maken van goede, leesbare spelregels. Goede 
Nederlandstalige spelregels zijn volgens spelgroep Phoenix een kritische voorwaarde 
voor de acceptatie en verspreiding van spellen in Nederland. Zonder goede spelregels 
is het risico groot dat de spellen niet tot hun recht komen en de daarbijbehorende 
gezelligheid niet dat is wat het had kunnen zijn. 
 
 
10. Naast het NK Wingspan heeft Phoenix ook weer het jaarlijkse  TAC-toernooi georganiseerd.  
 
11. Thema Speldagen 
In 2019  heeft Spelgroep Phoenix tweemaal een speciale thema speldag georganiseerd. Het 
thema voor deze speldagen was het spel Mega-Civilization, een 12-uur durend spel wat anders 
niet of nauwelijks spelpubliek vind.  
 
12. Spelweekend 
Vanuit Spelgroep Phoenix wordt al enkele jaren een spelweekend georganiseerd. De 
deelnemers zijn dan een heel weekend gezellig samen bij elkaar en natuurlijk worden er dan 
heel veel spellen gespeeld! Over een spelweekend wordt nog wekenlang nagepraat. In 2019 
heeft Spelgroep Phoenix twee spelweekeinden georganiseerd en beide waren een groot 
succes. Naar onze spelweekeinden komen ook mensen die vanwege andere verplichtingen niet 
naar spelavonden of speldagen kunnen komen.  
In 2020 zal Spelgroep Phoenix wederom twee spelweekeinden organiseren. 
 



 
Onze vooruitblik voor 2020.  
Spelgroep Phoenix heeft de afgelopen jaar een groei van bezoekersaantallen van de 
spelavonden op beide locaties ervaren. Wij streven ernaar deze groei door te zetten en 
Spelgroep Phoenix nog meer bekend te maken bij het publiek. Daarnaast willen we de 
samenwerking met uitgevers en auteurs intensiveren door ze te helpen met vertalingen, 
feedback te geven op prototypes of het demonstreren van spellen op de diverse beurzen zoals 
Ducosim en op andere locaties. Ook willen we doorgaan met de samenwerking met andere 
spelgroepen voor het organiseren van toernooien en dergelijke. 
 
Spelgroep Phoenix zal 2020 het hoofd moeten bieden aan veranderende tijden met betrekking 
tot bezuinigingen op welzijn. Hierdoor zijn onze verhuurders wellicht genoodzaakt tot 
huurverhogingen en kunnen er mindere beschikbare momenten zich voordoen om spe;dagen 
te organiseren.   
 
  


