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Keuze vakjury van genomineerde artikelen:  

technische hoogstandjes, creatief speelgoed en leuke spellen 
 
Eind juni van dit jaar kwam de vakjury van de Verkiezing Speelgoed van het Jaar bijeen 
om met de ingezonden artikelen te spelen en ze te beoordelen; in zes categorieën zijn 
vervolgens steeds vijf artikelen genomineerd.  
Consciëntieus werd de taak volbracht. Verschillende artikelen, waarbij een beroep op 
de creativiteit wordt gedaan, werden genomineerd. Onder de indruk was de jury van 
de techniek die in verschillende artikelen is toegepast maar er werd ook geregeld 
uitbundig gelachen om bij voorbeeld de vele leuke spellen. Dat is belangrijk, zo vindt 
de jury: als je speelt moet je plezier hebben! 
 
De consument bepaalt uiteindelijk welke artikelen winnaar worden in de verschillende 
categorieën. Dat kan ook door vóór 1 november op het favoriete speelgoed te 
stemmen op www.speelgoedvanhetjaar.nl 
 
Kijk hier voor een overzicht van alle genomineerde artikelen. website versie 
Op www.speelgoedvanhetjaar.nl is alles te vinden over alle genomineerde artikelen. 
papieren versie 
 
Amsterdam, september 2015 
 

De Verkiezing Speelgoed van het Jaar wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van Telekids en  
Bart Smit, bol.com, Intertoys, Top1Toys, Toys2Play, Toychamp en ToysXL.  

 
Enkele bijzonderheden: 
 de vakjury bestaat uit een vertegenwoordiging uit verschillende disciplines, journalisten, 

speelgoedinkopers en –detaillisten en pedagogen 
 op www.speelgoedvanhetjaar.nl zijn alle genomineerde artikelen te vinden 
 de winnaars in de zes leeftijdsgroepen worden door de consument bepaald 
 op www.speelgoedvanhetjaar.nl kan iedereen tot en met 1 november stemmen 
 spelen en stemmen met het genomineerde speelgoed kan ook op 20 september in Hoorn, zie 

www.speeldag.nl  
 bij alle speelgoedspeciaalzaken zijn kleurplaten af te halen. In iedere leeftijdscategorie wordt één winnaar 

bepaald. Hij of zij krijgt een van de genomineerde artikelen. 
 de kleurplaat is ook vanaf de site te downloaden 
 hulp jury wordt gezocht. Meer informatie op de site 
 op 4 november worden de winnaars bekend gemaakt 
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