
Spiel Essen  
 
Wanneer: Meestal eind oktober (2018: 25 tot 28 oktober) 
Waar:  Messe Esse Hallen, Norbertstraße 2, Essen 
Hoeveel dagen:  4 dagen, donderdag tot en met zondag 
 
 

Hoe is de indeling van Spiel? 
Als we de kaart bekijken van de vloer, zie je dat het verdeeld is over meerdere hallen. De indeling 
verschilt van jaar tot jaar. In het algemeen blijven de eerste drie hallen en de Galerie gelijk qua 
indeling. Grote en bekende uitgevers die elk jaar aanwezig zijn, zullen voornamelijk op een vaste plek 
staan. 
 
Naast de algemene plattegrond zijn er ook kaarten aanwezig met een gedetailleerde beschrijving van 
een hal. Elke stand is ingedeeld volgens een bepaalde code, bijvoorbeeld 3-H103. Deze code geeft de 
locatie aan waar de stand zich bevindt. Het eerste getal geeft de hal aan, de letter de kolom en de 
laatste drie cijfers de rij. 
 

 
 
Hal 1: 
Wie bij hal 1 begint zal, worden begroet met de grote voorraden aan spellen aan de linkerkant. Deze 
spellen zijn voornamelijk van Pegasus Spiel, die het voordeel hebben dat de spelregels meertalig zijn. 
Aan de rechterkant is vaak een ruimte  gereserveerd voor toernooien. 
 
Hal 2: 
Deze hal wordt meestal gebruikt voor de diverse merchandise. Diverse kraampjes met specifieke 
spullen als dobbelstenen, kaarten, posters en knuffels kan je hier vinden. Je zult hier ook een paar 
eettentjes vinden. Tussen die kramen door vind je ook kleinere uitgevers die (vaak in eigen beheer) 
hun spellen promoten. 
 
Hal 3: 
Hal 3 wordt voornamelijk gebruikt door de grotere en bekendere uitgevers. Uitgevers als Kosmos 
(voor de meesten bekend voor het uitgeven van Catan), Feuerland, Matagot, Pegasus Spiele, Amigo 
& Iello kom je tegen. Ook White Goblin Games, voor de Nederlanders wel bekend, heeft hier zijn 
stand en verkoopt zijn spellen hier meertalig. Naast hun verkooppunten, vindt je hier ook de 
demotafels. 



 
Galeria: 
 
Al dat gesjouw en rondlopen door de hallen zorgt ervoor 
dat je uiteindelijk trek begint te krijgen. De lange hal in het 
midden wordt voornamelijk gebruikt voor diverse 
eettentjes. Naast eten zal je ook een aantal stands 
tegengekomen gericht voor de kleinsten, van het bouwen 
met speelgoed tot een heuse circus. Met name rond 
etenstijd is het er erg druk. 
 
Hallen 4,5 & 6: 
De laatste drie hallen aan de andere kant van de Galeria 
zijn later aan de beurs toegevoegd en kunnen ieder jaar afwijken met de indeling. De kleinere en de 
(nog) onbekende uitgevers en winkels proberen hier met trots hun nieuwste creaties te promoten 
voor het grote publiek. 
In 2018 wordt hal 6 in gebruik genomen door de rollenspelers, comics en miniaturen, welke 
voorheen in hal 2 zaten. Wellicht dat dit permanent wordt in de volgende edities. 
 

Hoe bereid ik mij voor op Spiel? 
Gezien de grootte van de beurs kan een goede voorbereiding je veel tijd en ellende besparen. Met 
name als je maar één dag gaat, is het zeer handig zijn om informatie verzamelen en je doelen (en 
daarmee je route) te bepalen. 
Wie voor meerdere dagen gaat, doet er weer goed aan om uit zoeken wat de beste (en goedkoopste) 
plekken  zijn om te overnachten. 
 
De beste dag om te gaan 
Voor de dagjesmensen die optimaal gebruik willen maken van een dag, is de vrijdag beste dag om te 
gaan. Donderdag komen de koopjesjagers die hun bestellingen gelijk op de eerste dag willen 
aanschaffen voordat het uitverkocht is. De zaterdag en zondag zijn weer de dagen dat de meesten 
vrij zijn van hun werk en de mensen met hun familie de beurs bezoeken. Het is dan (met name de 
zaterdag) zò ontzettend druk dat je in de gangpaden slechts stapje voor stapje voort kan bewegen. 
Juist daarom is de vrijdag het gunstigst, puur om het feit dat de koopjesjagers hun buit al binnen 
hebben en dat het een gewone werkdag is voor de meesten. 
 
Boek op tijd 
Diegenen die graag een aantal dagen willen gaan, doen er goed aan om op tijd te reserveren. Doe dit 
dan ook al een aantal maanden van te voren, de kans is erg groot is dat een locatie al gauw is 
volgeboekt. Je kan ervoor kiezen voor een hotel of een goedkoper alternatief als een Hostel of een 
Airbnb. Ook de locatie kan een belangrijke keus zijn, puur vanwege de kosten. In Essen is de kans 
zeer groot dat je de hoofdprijs gaat betalen voor een kamer. Daarom is het verstandig om ook 
rondom Essen te kijken naar locaties, bijvoorbeeld in Bochum, Duisburg of Oberhausen. 
 
Reserveer je tickets 

Als je niet in de rij wilt wachten voor een 
entreekaartje, dan kan je ervoor kiezen om je tickets 
alvast te bestellen. Je bent iets duurder uit, maar zo 
kun je gelijk doorlopen en heb je geen last van lange 
wachtrijen.  
Tip: Ben je student, neem dan studentenkaart mee! 
Studenten krijgen op vertoon van hun Studentenkaart 
3 Euro korting (10,00 i.p.v. 13,00 per dag). 



Ga een dag eerder 
In plaats van zo vroeg mogelijk op donderdag te vertrekken kan je er ook voor kiezen om op 
woensdag te gaan. Op die manier heb je alle tijd om op je bestemming te komen en kan je de 
volgende dag rustig naar de beurs 
 
Ga niet alleen 
Als je weet dat meer mensen naar Spiel gaan, kun je afspreken om er gezamenlijk naar toe te gaan of 
zelfs gezamenlijk een kamer te delen. Je kunt zo bepaalde kosten delen en gezelschap met 
gelijkgestemde mensen doet het altijd goed. 
 

Hoe pak ik het verder aan op de beurs? 
Je hebt besloten welke dag of dagen je gaat, kaartjes besteld en afspraken gemaakt met vrienden 
over vervoer. Hartstikke mooi, maar je wilt nu ook weten welke spellen worden gepromoot en waar 
wat te vinden is. Ook hier zijn een aantal dingen wat handig is om te gebruiken. 
 
Boardgamegeek is je vriend 

 
De website Boardgamegeek (BGG) heeft in de aanloop 
van Spiel altijd een lijst beschikbaar met daarin de te 
verwachte nieuwe spellen en uiteraard de nodige ‘wish 
lists’. Hierop vind je de nodige informatie over het spel, 
de uitgever en op welke locatie je de stand kan vinden. 
 
NB: Het is best mogelijk dat andere (niet genoemde) 
stands hetzelfde spel ook verkopen. 
 
 
 

Maak een lijst 
Als er een aantal spellen zijn die je interesse hebben gewekt, noteer deze dan op een lijst samen met 
de locatie waar je ze kunt vinden. Op die manier kan je een efficiënte route maken om de beurs over 
te gaan  en hou je tijd over voor overige zaken. 
 
Print de plattegrond uit 
Na verloop van tijd zijn er ook plattegronden beschikbaar van de beurs. Dit geeft een beeld weer van 
de locaties van de uitgevers. Samen met de spellenlijst kan je zo makkelijk je bestemming vinden. Je 
kan er natuurlijk ook voor kiezen om de kaart op je smartphone te downloaden..  
 
Bestel je spel alvast 
Hoewel uitgevers en winkels een grote partij aan spellen naar de beurs meenemen, kan het toch zo 
zijn dat het al uitverkocht raakt op de eerste dag. Met name spellen die zeer populair zijn, kunnen als 
warme broodjes over de toonbank vliegen. 
Ben je bang dat je er niet op tijd bij bent, kun je kijken of uitgevers hun spellen ook via voorbestelling 
verkopen. Meestal geven ze dit aan op BGG of op hun eigen officiële website. Als je op tijd 
reserveert, dan is de kans groter dat er voor jou een kopie achterblijft.  Je ontvangt een bevestiging 
van je bestelling en eventueel een datum wanneer je het kan ophalen. Doe dit dan wel op tijd, 
anders wordt het spel alsnog verkocht. Zaken zijn nu eenmaal zaken. 
 
Niks vergeten? 
Je hebt alle stappen gevolgd en het is bijna zover. Nog een paar dagen en dan begint het spelgeweld 
waar je naar uit hebt gekeken. Zijn we niets vergeten? Hotel geboekt? Spellen besteld? Hartstikke 
mooi, dan gaan we door naar laatste voorbereidingen: 



 
Zorg voor voldoende eten en drinken 
Natuurlijk kun je ervoor kiezen om een bratwurst of een pretzel te bestellen bij de vele kraampjes, 
maar weet wel dat er (hoge) horeca prijzen worden gehanteerd. Het is daarom aan te bevelen om 
een lunchpakket en wat flesjes te drinken mee te nemen. 
 
Kleed je niet te warm! 
Hoewel het eind oktober is, hoef je niet bang te zijn dat je het koud krijgt op de beursvloer. Laat je jas 
of dikke trui achter in de auto of eventueel bij een bewaakte garderobe. Een overhemd met lange 
mouwen of een T-shirt is binnen ruim voldoende. 
 
Pinnen en contanten 
Vele stands hebben geen pinmogelijkheid. Hoewel er rondom het gebouw een aantal pinautomaten 
zijn (goed herkenbaar door de lange rijen), is het een goed idee om een bedrag in je beurs te hebben 
Op die manier kan je gelijk afrekenen met de verkoper zonder eerst moeilijk te doen met automaten 
en heb je voor jezelf een rem met de aanschaf van spellen. De verleiding kan groot zijn om helemaal 
los te gaan met koopjes en snuisterijen totdat je de berg met spellen ziet en het gedaalde saldo op je 
rekening ;-) 
 
Neem grote en stevige tassen mee: 
Naast het feit dat dit milieuvriendelijk is, is het een goed idee om wat stevige tassen van huis mee te 
nemen. De tassen die je doorgaans op de beurs krijgt, zijn niet altijd van stevige kwaliteit en niks is 
erger dan een tas die knapt midden op de beursvloer. Stevige tassen met veel ruimte zijn echte 
aanraders. 
 

Reis en route naar Essen 
 
Of je nu met de auto of het openbaar vervoer gaat: een planning is onmisbaar. Ga je met de auto, 
kijk je het beste Nederland kunt verlaten, hoe je Gruga hallen bereikt en waar je kan parkeren.  
De volgende beschreven routes zijn natuurlijk niet in beton gebeiteld. Afhankelijk van files en 
wegwerkzaamheden, zul je de route soms moeten aanpassen.  
 
vanaf Arnhem naar Messe Ost: 
Als je vanaf Arnhem Duitsland in gaat, vanaf de A12 naar de 3 richting Oberhausen, is dit de eerste 
mogelijk route naar de hallen. Bij het klaverblad, waar de wegen zich splitsen in de 516, de 2 en de 3, 
kan je de 2 nemen om zo bij knooppunt 5 (Essen-Gladbeck) de B224 rechtsaf te slaan. Deze straat 
gaat door Essen en komt langs de Norbertstraße. Je bent dan bij Messe Ost. 
 
Via Duisburg naar Messe West: 
Een alternatieve route is via Duisburg. Weer vanaf Arnhem in Duitsland naar hetzelfde klaverblad, 
hou je de 3 aan. In plaats van rechts ga je naar links met deze route. Het beste kun je op deze 
snelweg doorrijden tot de afslag Breitscheid, waar je snelweg 52 neemt.  Deze weg komt vlakbij de 
hallen uit. Bij de afslag 28 (Essen- Rüttenscheid) kom je uit op de Norbertstraße, welke je onder 52 
door blijft volgen. Op deze manier kom je uit bij Messe West-Süd. 
 
Je zou kunnen denken dat de 42 en 40 betere opties zijn dan de 52. De 42 gaat door Oberhausen en 
ook met deze route kom je uit op de B224. 
Via de 3 kan je de 40 nemen om alsnog bij de B224 uit te komen, alleen staat de 40 erg bekend om 
zijn files en moet je ook nog een flink stuk door Essen heen. Deze kun je dus beter mijden. 
 
  



Parkeren: 
Je auto parkeren bij Spiel is een spel op zich, met name als je vrij laat aankomt. 
De kosten voor het parkeren zijn € 5 voor de hele dag. Welke parkeerplekken nog vrij zijn, staat 
meestal goed aangegeven. Probeer niet in de wijken om de hallen heen je auto kwijt te raken. Daar 
wordt goed op gecontroleerd en veel wegen zijn afgesloten. 
 
Vanaf Messe Ost: 
Wie vanaf de B224 de Norbertstraße in gaat, ziet gelijk aan de rechterkant Messe Parkplatz P1. Vanaf 
dit punt is het een stukje wandelen naar de oostelijke ingang, of naar het midden naar de nieuwe Hal 
6 welke een eigen ingang heeft. Rij je door dan kom je bij P5 en P6 uit. 
 
Vanaf Messe West: 
Vanaf de 52 zijn de opties P5 en P6. P6 is de parkeerplaats onder de hallen en staat bekend voor zijn 
opstoppingen. P5 gaat een stukje de wijk in en leidt je naar een parkeerkelder. 
 
Parkeren bij het vliegveld: 
In het ergste geval kun je bij het vliegveld, welke aan de 52 ligt, je auto kwijt. Doordat de afstand 
naar de beurs erg groot is, worden hier (gratis) pendelbussen ingezet. 
 

Wat te doen op de dag zelf? 
 
Bij aankomst 
De beurs heeft diverse entrees maar deze hebben allemaal dezelfde faciliteiten. Eenmaal binnen krijg 
je met grote kans een blad in je handen gedrukt. Dit Duitse blad is een speciale beurs-editie van de 
Spielbox, een blad speciaal voor spellen. Hier vind je onder andere een checklist van de stands met 
hun locaties. Ben je vroeg genoeg, dan heb je nog geluk om een stoel te bemachtigen bij één van de 
speltafels. Met name bij de opening kan het al binnen enkele minuten volstromen met bezoekers. 
 
Maak afspraken met vrienden 
 Het is erg gemakkelijk om elkaar kwijt te raken op zo’n dag. Daarom is het belangrijk om een 
bepaalde tijd en locatie aan te wijzen om elkaar weer te ontmoeten. Erg handig als je samen wilt 
lunchen of wilt vertrekken. Tip: gebruik daarvoor bij goed weer de open plekken tussen de hallen. 
 
De drukte vermijden 

 
Zodra het 10:00 is worden de poorten geopend en stroomt iedereen de zalen binnen. Ga dan zo snel 
mogelijk naar een locatie waar je een spel wilt testen en kopen. In de loop van de middag zal het wel 
zo druk worden dat de gangpaden dichtslibben. Meestal gebeurt dit in de eerste drie hallen en zijn 
de hallen vier, vijf en zes nog een vluchtoptie. Het kan lonen om de wat nieuwe plekken te bezoeken 
en daar rond te kijken naar interessante dingen. 



Vergelijk prijzen 
Je hebt eindelijk het spel gevonden wat je op de lijst had staan. Gelijk kopen voordat het uitverkocht 
is, of toch niet? Afhankelijk van de uitgever kan het zijn dat hetzelfde spel door verschillende stands 
wordt verkocht voor een andere prijs. Zolang je het spel niet hebt gereserveerd of lang moet 
wachten in een rij, kan je altijd rond gaan kijken voor de beste prijs.  
Het komt ook voor dat de Duitse versie goedkoper is dan de Engelse. Let hier goed op. Mocht een 
spel veel gebruik maken van pictogrammen en weinig tot geen tekst op de kaarten hebben, dan kan 
het lonen om voor de Duitse versie te gaan. De spelregels komen vanzelf in een vertaling op BGG en 
kun je daar zonder moeite downloaden. Dit kan soms wel tientallen euro’s schelen, zodat je geld 
overhoudt (voor nog meer spellen…). 
 
Breng je spellen weg 
Na diverse aankopen raken je tassen al gauw vol. Voordat je je een ongeluk sjouwt, kun je de nieuwe 
aanwinsten tijdelijk opbergen in de kasten bij de garderobe, of breng je ze gelijk naar de auto toe. 
Mocht de auto toch te klein zijn of de stapel te groot, dan kun je ze ook nog per post versturen. Op 
de beurs is een stand aanwezig waar je, tegen betaling, je spellen kunt deponeren en versturen. 
 
Gelijk naar huis of toch nog uit eten gaan? 
De avond valt en beurs nadert zijn einde. Voldaan van deze dag ga je terug naar de auto. Opeens 
begint je maag te knorren. De inspanningen van een hele dag op de beursvloer beginnen nu toch hun 
tol te eisen en de meegebrachte krentenbol is niet meer voldoende. Waarschijnlijk denken je 
vrienden er ook zo over.  
Je kan ervoor kiezen om tijdens de terugreis een fastfoodketen te pakken of je kunt kijken of er in de 
buurt nog iets van een restaurant is. Degenen die een aantal dagen gaan, zullen waarschijnlijk bij hun 
slaapplek wel iets weten of in de buurt van de beurs zelf. 
Tip: ten oosten van de beurs ligt de Rüttenscheiderstraße. Hier vind je diverse restaurants voor een 
goede maaltijd. Denk hierbij aan een steakhouse of een hipster hamburgertent. 
Kijk er alleen niet van op dat het vol is, er zullen waarschijnlijk meer mensen zijn die hetzelfde idee 
hadden. 
 

Ten slotte 
Na het lezen van dit artikel weet je nu meer over Spiel en hoe het eraan toe gaat. Natuurlijk zullen er 
altijd kleine dingen zijn die ervoor zorgen dat het er net wat anders aan toe gaat dan wat er hier 
beschreven is. Het is altijd weer indrukwekkend om te zien wat er allemaal leeft in de wereld van 
bordspellen en het is zeker de moeite waard om dit evenement een keer in je leven te bezoeken. 
Tot nu toe wordt het ieder jaar groter en mooier, maar ook drukker. Als je naar nadelen gaat zoeken, 
is de drukte het meest voorkomende probleem. De kans dat je elk interessant spel ook kunt 
proberen,  is klein; ook als je een spel hebt gereserveerd, is de kans aanwezig dat er wachtrijen zijn.  
Laat dit niet de pret bederven, er zijn tenslotte nog genoeg andere dingen te doen op Spiel. Veel 
plezier tijdens de beurs! 

 
 


