
speelgoedvanhetjaar.nl  
Verkiezing Speelgoed en Spellen 2017 

Juryrapport Categorie A: 0, 1, 2 en 3 jaar  

Een baby verkent de wereld om zich heen. Vooral felle kleuren trekken zijn attentie. Het moeten grote stukken zijn 
want iets goed pakken, kan hij nog niet. Geluidjes zijn ook altijd in trek. 
De dreumes kan al weer wat meer. Speelgoed achter je aan trekken is dan leuk. Een dreumes zit vol vragen. 
Speelgoed kan antwoorden geven en mogelijkheden stimuleren. 
Peuters bouwen met blokken, maken muziek en spelen graag met andere kinderen. Een spelletje spelen gaan ze nu 
steeds vaker doen. 

Genomineerde artikelen  

My First Animal Train 
Ca. € 29,99 
Smart 
www.smartmax.eu 

MagiBook 
Ca. € 39,95 
Vtech Electronics 
www.vtechnl.com 

Play-Doh  
Kleuren en Vormen 
Ca. € 14,49 
Hasbro 
www.hasbro.com/nl-nl 

In deze categorie zijn  3 artikelen gekozen 

My First Animal Train 
Ca € 29,99, Smart 

Artikelomschrijving:  
Jonge kinderen (+18 maanden) kunnen op een veilige manier de magie van het magnetisme ontdekken met de "My 
First' collectie van SmartMax. Bouw en rijd met je eigen trein, speel met de dieren en de treinconducteur of 
combineer naar keuze om de gekste dingen te creëren. Alle onderdelen zijn uitwisselbaar met de andere producten 
van de SmartMax collectie. 

De mening van de jury: 
Een heel leuke manier om met magnetisme in aanraking te komen. 2-jarigen zullen het magisch vinden 
hoe de onderdelen aan elkaar kleven. Voor je het weet, heb je een trein of fantasiebeest of wat dan ook 
gemaakt. De allerkleinsten moeten misschien geholpen worden om de magneten van elkaar te trekken. 
Kwalitatief mooi en goed speelgoed.  

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
My First Animal Train is veelzijdig speelgoed voor jonge kinderen vanaf 18 maanden. Het combineert 
allerlei zaken die jonge kinderen leuk vinden: Het is een treintje met wagons waar je mee kunt rijden, 
goed voor de grove motoriek. Er zitten dieren bij en een machinist, waarmee kinderen rollenspel kunnen 
spelen. Leuk is vooral ook dat de wagons, locomotief en dieren uit twee delen bestaan die met een staaf 
aan elkaar gezet moeten worden. De onderdelen zijn lekker groot, waardoor dit ook voor kleine kinderen 
goed kan en bovendien veilig is. Bijzonder is het gebruik van magnetisme om onderdelen aan elkaar te 



koppelen. Bijvoorbeeld om de wagons aan elkaar vast te maken. Dat biedt, zeker voor jonge kinderen - 
een verrassingselement en mogelijkheden om te experimenteren en ontdekken. Kortom: veelzijdig 
constructiespeelgoed met een verrassings- of experimenteerelement, leuk om mee te ontdekken en 
rollenspel te spelen. Goed voor de ontwikkeling van fijne en grove motoriek, fantasiespel en het 
ontdekken van oorzaak en gevolg. 

MagiBook 
Ca € 39,95, Vtech Electronics 

Artikelomschrijving:  
MagiBook is een interactief en educatief systeem voor kleine ontdekkers ter voorbereiding op school. Met de 
ingesloten pen en de volledig interactieve bladzijden komen de karakters in de boekjes op magische wijze tot leven. 
Tik op de verschillende plaatjes om op ontdekking te gaan of om spelletjes te spelen. De verschillende 
activiteitenboekjes hebben een uitgebreide en educatieve inhoud met twee moeilijkheidsniveaus voor urenlang 
speel- en leerplezier. Elk boekje heeft meer dan 3.000 gesproken interacties. 

De mening van de jury: 
Een indrukwekkend stuk speelgoed: veelzijdig, leuke geluiden, mooie kleuren, plaatjes die kinderen aanspreken, 
eenvoudig te bedienen en makkelijk mee te nemen. Kinderen kunnen exploratief van alles ontdekken en er wordt 
tegen je “gepraat”. Heel leuk: met stickers om je kind te belonen. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Een interactief boek waarmee jonge kinderen spelenderwijs van alles te weten kunnen komen over de 
wereld. Het Magibook bestaat uit een koffertje waar boekjes in gelegd kunnen worden die verschillende 
thema's behandelen. Via de electronica komt het boekje tot leven met geluidjes, muziekjes en 
gesproken informatie. Door plaatjes aan te wijzen met een pen krijgt het kind informatie of opdrachten 
om uit te voeren. Mooi vorm gegeven met aansprekende plaatjes en mooie kleuren. De muziekjes en 
geluidjes verhogen het speelplezier en moedigen het kind aan om lekker bezig te zijn. Ondertussen leert 
het van alles en nog wat over dieren, voorwerpen, jaargetijden, enzovoort. Er kunnen activiteitenboekjes 
over allerlei onderwerpen bij gekocht worden, waardoor het Magicbook kan meegroeien met het niveau 
en de interessen van je kind. Een leuke manier van ontdekkend kennis opdoen die veel kinderen vanaf 3 
jaar zal aanspreken. Kinderen kunnen ook nog eens stickers verdienen, wat extra plezierverhogend en 
stimulerend werkt. 

Play-Doh Kleuren en Vormen 
Ca € 14,49, Hasbro 

Artikelomschrijving: 
Deze alles-in-één set is ontworpen voor kinderen vanaf 2 jaar en biedt alle mogelijkheden om kleuren en vormen te 
herkennen, te bekijken en te vergelijken, waardoor hun begrip van patronen en series ontwikkeld wordt. Al deze 
praktische ontdekkingen stimuleren ook de ontwikkeling van de fijne motoriek. De dubbelzijdige steekvormpjes 
bieden heel veel creatieve keuzes om grote en kleine vormen te vergelijken, dezelfde vormpjes te zoeken en andere 
leuke activiteiten met de speelmatten. Met het Samen Spelen boekje kun jij een actieve rol spelen met duidelijk 
omschreven activiteiten om elke ervaring passend te maken voor jouw kind. 

De mening van de jury: 
Kleien is goed voor de ontwikkeling van een kind. De vormpjes hebben een goede maat voor kinderen in de leeftijd 
waarvoor deze set is bedoeld. Veel kleuren klei, die in grote potten makkelijk bij te kopen is. Leuk om samen met 
je kind te doen. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Een leuke combinatie van kleien (goed voor de fijne motoriek en zintuigelijke ontwikkeling) en het spelen 
met en leren over kleuren en vormen. Kinderen kunnen grote en kleine vormen in allerlei kleuren maken 
en met die vormen weer allerlei plaatjes samenstellen, waarmee ook de creativiteit de ruimte krijgt. De 
vormen zijn niet te klein, wat fijn is voor jongere kinderen. Behalve dat kinderen leren om vormen en 



kleuren te herkennen en benoemen (wat vanaf twee jaar begint), leren ze ook wat meer abstracte 
vaardigheden, zoals sorteren in categorieën. Heel handig en leuk is dat er een boekje bij zit voor de 
ouder om samen met het kind allerlei klei-activiteiten uit te voeren. Zeker voor de jongste leeftijd (onder 
drie jaar) is het aan te bevelen dat een ouder meespeelt.  



speelgoedvanhetjaar.nl  
Verkiezing Speelgoed en Spellen 2017 

Juryrapport Categorie B: 4 en 5 jaar  

Vadertje en moedertje spelen. Maar ook de dokter of de tandarts nadoen is een favoriete bezigheid. De meeste 
kleuters hebben een grote fantasie en het speelgoed voor deze leeftijd komt daaraan tegemoet. Met het spelen van 
eenvoudige spelletjes wordt begonnen. 

Genomineerde artikelen  

Soggy Doggy 
Ca. € 24,99 
Spin Master 
www.spinmaster.com 

Suzy en haar puppyvriendje 
Ca. € 59,95 
Vtech Electronics 
www.vtechnl.com 

Speed Colors 
Ca. € 19,99 
999 Games 
www.999games.nl 

Dessineo 
€ 39,99 
Jumbo 
www.jumbo.eu 

Baby Born Sister 
Ca. € 59,99 
Zapf Creation 
www.baby-born.com 

Soggy Doggy 
Ca € 24,99, Spin Master 

Artikelomschrijving:  
Soggy Doggy, het hilarische dobbel- en bordspel is gemaakt voor kinderen vanaf 4 jaar oud, die niet 
bang zijn voor een spettertje. Dobbel je pion het bord rond om Soggy Doggy te wassen. Maar kijk uit: 
Soggy Doggy schudt zichzelf graag droog! Als Soggy Doggy zich droog schudt, spettert hij je nat en 
moet je opnieuw beginnen. De eerste speler die weer bij de hondenmand is, heeft gewonnen! Kinderen 
zijn dol op een kansspel met een leuk verrassingseffect. Deze knuffelbare loebas zorgt voor een hoop 
spetter plezier! Speel tegen elkaar of met z’n vieren tegelijk. 

De mening van de jury: 
Dit spel valt niet in het water. Het is dolle pret en lekker kliederen met water. En spannend: schudt de hond zich 
droog als jij aan de beurt bent? Gelukkig wordt het geen waterballet. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Veel plezier en hilariteit met dit mooit vormgegeven spel voor de jongere kinderen! Bij dit eenvoudige 
bordspel moeten kinderen met een kleurendobbelsteen gooien en aan de hand van de kleur hun 



figuurtje vooruit plaatsen op een rond bord. Het leuke in dit spel is het hondje dat in het midden van het 
bord in een badkuip zit. Voor elke keer dat een figuurtje een aantal stappen vooruit gezet moet worden, 
wordt een knop een gelijk aantal keren ingedrukt om via de douche water op het hondje te sproeien. Het 
hondje wordt daardoor lekker nat. Op een onvoorspelbaar moment begint het hondje ineens zijn vacht 
uit te schudden en vliegen de waterspetters alle kanten uit, met veel hilariteit tot gevolg. De speler die op 
dat moment aan de beurt is moet vervolgens terug naar de start. Een leuk en leerzaam bordspel voor de 
jongere kinderen. Er moet geteld worden bij het stappen zetten, de knop moet een bepaald aantal keren 
ingedrukt worden, goed voor de ontwikkeling van het getalbegrip. Tevens leren kinderen om met 
spelregels om te gaan en een stukje emotieregulatie. Wachten op je beurt, omgaan met de spanning 
van het hondje dat elk moment zijn vacht kan uitschudden en met het terug moeten gaan naar het begin 
als jij net aan de beurt was als dat gebeurt. De verrassing van het hondje en het geklieder met water 
maakt het spannend en leuk voor iedereen. 

Suzy en haar puppyvriendje 
Ca € 59,95, VTech Electronics 

Artikelomschrijving: 
Suzy en haar puppyvriendje reageren op elkaar, dansen samen en zingen samen liedjes. Aai de puppy 
over het hoofd of de rug en hij zal dansen, blaffen en bewegen. Druk op de roze strik van Suzy en haar 
puppy zal op haar reageren. Bovendien kun je de puppy commando's geven door de arm(en) van Suzy 
te bewegen. Speel je vaak met Suzy en haar puppyvriendje dan zullen zij nog beter op elkaar reageren. 
Zet je de puppy uit dan zal Suzy zich tot jou richten. Hetzelfde geldt voor puppy. 

De mening van de jury: 
Complimenten van de jury voor de mooie pop. Leuke interactie met de kinderen. Je kunt alleen met Suzy of alleen 
met het puppyvriendje spelen maar ook met allebei tegelijk. En de pop en de hond communiceren samen! Goede 
prijs/kwaliteit verhouding en heel veel speelwaarde. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Een leuke combinatie van een schattige pop en haar knuffelhondje, waarbij de electronica voor extra speelplezier 
zorgt. Het hondje kan blaffen, dansen en bewegen als hij geaaid wordt, maar kan ook reageren op bewegingen van 
de pop. Dit nodigt extra uit om met beide te spelen en voegt een extra dimensie toe aan het fantasie/rollenspel dat 
met de pop en het hondje gespeeld kan worden. Speelgoed met knuffelwaarde dat zorggedrag en de sociaal-
emotionele ontwikkeling stimuleert. 

Speed Colors 
Ca € 19,99, 999 Games 

Artikelomschrijving: 
Kleur een witte afbeelding op dezelfde manier in als het voorbeeld. Het wordt lastiger als je het voorbeeld moeten 
onthouden en de afbeelding uit je hoofd moet nabootsen. En wat als na een paar potjes ook nog de doppen van de 
viltstiften met elkaar worden verwisseld? Wie heeft het beste geheugen, kleurt het snelst en houd zijn hoofd koel? 

De mening van de jury: 
Speed Colors is een geheel nieuwe spelvorm. Het is een gemakkelijk en snel te spelen spel waarmee het geheugen 
getraind wordt. Een geheugenspel 2.0. Je kunt het zo moeilijk maken als je wilt en het snelheidselement maakt het 
nog extra spannend. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Bij Speed Colors krijgen de spelers elke ronde een kaartje met een eenvoudige afbeelding, die ze goed moeten 
bekijken en onthouden. Vervolgens moeten ze het kaartje omdraaien en krijgen ze hetzelfde plaatje te zien, maar 
dan met alleen de lijntjes erin getekend. Dat plaatje moeten ze dan met een stift zo snel mogelijk op de goede 
manier inkleuren, en ook nog netjes binnen de lijntjes. Het spel kan nog moeilijker gemaakt worden door de 
(gekleurde) doppen van de stiften te verwisselen. De spelers moeten dan ook nog eens onthouden welke kleur bij 
welke dop hoort. Dit is een echt gezelschapsspel waar van alles bij komt kijken. Het ruimtelijk geheugen wordt op 
de proef gesteld, maar je moet ook netjes inkleuren (fijne motoriek) en tegelijk snel zijn. Het snelheidselement kan 
voor veel hilariteit zorgen, evenals de verwisselde doppen. De emoties kunnen aardig oplaaien in dit spel, wat 
vooral voor jongere kinderen een uitdaging kan zijn. Met goede ouderlijke begeleiding een goede oefening in 



emotieregulatie. Wanneer de spelers nogal verschillen in leeftijd (van 5 tot volwassen), dan is het raadzaam om 
voor de jongere kinderen de spelregels te versoepelen. 

Dessineo 
Ca € 39,99, Jumbo 

Artikelomschrijving: 
Mijn eerste spel om te leren tekenen! Dessineo leert je kind op een eenvoudige en leuke manier stap voor stap 
tekenen. Met eenvoudige vormen zoals een cirkel, vierkant en driehoek, tekent een kind een poes, kerstman, 
vliegtuig en nog veel meer. De tekenvellen zijn al voorbedrukt met inspirerende achtergronden: een zee voor de vis, 
het heelal voor de raket en een sneeuwlandschap voor de kerstman! Het spel stimuleert de creativiteit en fantasie 
van een kind. 

De mening van de jury: 
Heel leuk voor kleuters. Mooie koffer waarin alles goed kan worden opgeborgen. Veel sjablonen met verschillende 
figuurtjes en een goede projector. Leuke manier om de fijne motoriek mee te oefenen en te leren hoe je je pen moet 
vasthouden. Op verschillende moeilijkheidsniveaus te spelen. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Dessineo is een leuke manier om jonge kinderen die niet zo van tekenen houden, aan het tekenen te 
krijgen. Sommige kinderen weten niet waar ze moeten beginnen als ze iets moeten tekenen. Dessineo 
helpt ze daarbij op gang te komen. Het bestaat uit een plastic box waarin diverse sjablonen in een 
draaiwiel gelegd kunnen worden en vervolgens op de matte bovenkant geprojecteerd worden. Daar kan 
een tekenvel op bevestigd worden, waarop een kind de geprojecteerde lijntjes kan overtrekken. Er wordt 
steeds een stukje van het totaalplaatje geprojecteerd, zodat een kind weet waar het moet beginnen. 
Door aan het projectiewiel te draaien, wordt een ander onderdeel van het totaalplaatje geprojecteerd. Zo 
wordt in vier stappen het complete plaatje getekend, dat vervolgens ingekleurd kan worden. Dessineo 
bevordert het competentiegevoel en plezier in tekenen en moedigt op die manier kinderen aan om te 
tekenen. Zo kan elk kind trots zijn op zijn of haar tekentalent. Kinderen kunnen er zelf nog van alles bij 
tekenen, dus het hoeft de eigen creativiteit niet in te dammen, integendeel. Goed voor de ontwikkeling 
van de fijne motoriek, de visueelmotorische ontwikkeling en het voorbereidend schrijven. 

Baby Born Sister 
Ca € 59,99, Zapf Creation 

Artikelomschrijving: 
BABY born®’s zus kan zelfstandig staan en haar gewrichten zijn superflexibel voor meer speelplezier. Ze heeft 
hippe kleding die ook door BABY Born gedragen kan worden. Ze kan ook mee gaan zwemmen en huilt echte 
tranen.  Met zes levensechte functies. Afwisselend rollenspel met BABY born® stimuleert de verbeelding en 
ondersteunt sociale vaardigheden zoals verantwoordelijkheid, communicatie en empathie. Met veel accessoires 
voor de pop en de poppenmoeder. 

De mening van de jury: 
Een echte babypop met realistische gelaatstrekken. De pop kan huilen en je kunt hem mee in bad nemen en de 
haren van de pop kun je kammen en staartjes in maken. Goede kwaliteit.  

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Baby Born Zusje is een pop van zo'n 30 cm met het uiterlijk van een kindje. Geen babypop, maar wel met de 
zachte uitstraling die een babypop meestal heeft, waardoor zusje wel appeleert aan het gevoel om te hechten en 
verzorgen. Het prachtige lange haar nodigt uit tot kammen en staarten maken. Zusje kan staan en de armen en 
benen kunnen goed gebogen worden, zodat deze pop wat meer mogelijkheden biedt qua lichaamshouding. Het 
Zusje kan drinken en huilen en heeft een trendy outfit plus schoenen, wat nog meer het verzorgen en verkleden
aanspreekt. Een mooie pop die positieve emoties oproept, aanspoort tot verzorgen, communiceren en interactie en 
door rollenspel de ontwikkeling van fantasie, inlevingsvermogen en sociale vaardigheden bevordert. 



speelgoedvanhetjaar.nl  
Verkiezing Speelgoed en Spellen 2017 

Juryrapport Categorie C: 6 en 7 jaar  

Kinderen van deze leeftijdsgroep zijn ze competitief, elkaar overtroeven vinden ze erg leuk. Allerlei spelletjes 
spelen op deze behoefte in. Of dat spelen nu buiten met vrienden en vriendinnetjes gebeurt, of binnen met broertjes, 
zusjes en ouders maakt niet uit.  

Genomineerde artikelen  

DOC – Educatieve  
Pratende Robot 
Ca. 34,99 
Clementoni 
www.clementoni.it 

Leo moet naar de kapper 
Ca. € 19,99 
999 Games 
www.999games.nl 

Build a Bot 
Ca.€ 29,00 
Spectron 
www.spectronsales.nl 

Stoopido 
Ca. € 19,95 
Ravensburger 
www.ravensburger.nl 

Kidizoom Flix 
Ca. € 64,95 
Vtech Electronics 
www.vtechnl.com 

DOC – Educatieve Pratende Robot 
Ca € 34,99, Clementoni 

Artikelomschrijving:  
DOC helpt kinderen met de ontwikkeling van het logisch denkvermogen en probleemoplossende vaardigheden. 
DOC is het allereerste speelgoed dat kinderen op een leuke en creatieve manier in aanraking brengt met robotica en 
leert het kind spelenderwijs programmeren. De robot kan vrij rond lopen of de routes op de spelkaarten volgen. 
Programmeer de robot zo dat hij via de juiste weg zijn doel bereikt! DOC werkt volgens het STEM (Science, 
Technology, Engineering en Mathematics) principe. 

De mening van de jury: 
Met deze robot leren jonge kinderen al programmeren. Ze leren in perspectief en logisch na te denken en krijgen 
ruimtelijk inzicht. Het speelbord heeft een makkelijke en een moeilijke kant. De robot is ook zonder mat te 
gebruiken. Prima prijs/kwaliteit verhouding. 



Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
DOC is een robot met een grappig stemmetje, die met een aantal knoppen op zijn hoofd 
geprogrammeerd kan worden om op een spelbord een bepaalde route af te leggen. Het rechthoekige 
spelbord bestaat uit vierkante hokjes, waarvan de helft met plaatjes en wordt als een eenvoudige puzzel 
in elkaar gelegd. DOC wordt in het midden van het bord geplaatst en aan de hand van opdrachtkaartjes 
wordt aangegeven waar DOC naartoe moet rijden. De speler moet de volgorde van de verschillende 
stappen programmeren met de knoppen op het hoofd: vooruit, achteruit, naar links draaien, naar rechts 
draaien. Vervolgens wordt DOC gestart en als hij goed geprogrammeerd is rijdt hij naar het juiste vak. Er 
zijn twee soorten opdrachtenkaartjes. Op de makkelijke kaartjes wordt behalve de bestemming 
aangegeven welke stappen ingetoetst moeten worden: fijn voor de jongere kinderen en beginners om de 
principes aan te leren. De moeilijkere kaartjes geven alleen de eindbestemming en eventueel een 
tussendoel, en moet het kind zelf de verschillende stappen bedenken in intoetsen. Het programmeren 
moet gebeuren vanuit de positie van de robot, dus het kind moet zich kunnen verplaatsen in het 
perspectief van de robot, waardoor (technisch) perspectiefnemen gestimuleerd wordt. DOC heeft een 
spelelement en leent zich goed om met meerdere kinderen te spelen, die elkaar ook kunnen helpen. 
Een eerste kennismaking met de beginselen van programmeren. Goed voor de ontwikkeling van logisch, 
sequentieel denken, perspectief nemen en ruimtelijk denken. DOC biedt verschillende 
moeilijkheidsgraden, waardoor het voor kinderen van verschillende leeftijden leuk blijft om te spelen. 

Leo moet naar de kapper 
Ca € 19,99, 999 Games 

Artikelomschrijving: 
Om beurten speel je 1 handkaart om Leo over een spoor van gedekte tegels te bewegen. Eindigt Leo op een tegel 
met dezelfde kleur als de kaart, dan kost de beweging geen tijd. In het andere geval geeft de omgedraaide tegel aan 
hoeveel uren de beweging kost. Als Leo om 8 uur 's avonds nog niet bij de kapper is, moet hij de volgende ochtend 
(dit is de volgende ronde) om 8 uur weer opnieuw beginnen. Je draait de omgedraaide tegels dan weer naar de 
gedekte kant. 

De mening van de jury: 
Een coöperatief geheugenspel dat je zo makkelijk en moeilijk kan maken als je wilt. Leuke uitvoering met de 
leeuw, mooie vormgeving en heel belangrijk: een goede uitleg op de doos. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Leo is een coöperatief spel waarbij de spelers moeten samenwerken om het doel te bereiken, namelijk 
de leeuw Leo met zijn wilde manen binnen één ronde (dag) voor 8 uur bij de kapper te krijgen. Aan het 
begin van een ronde worden de kaartjes onder de spelers verdeeld. De kaartjes hebben een kleur en 
een nummer. Het nummer is het aantal plaatsen dat de speler vooruit mag zetten op de route naar de 
kapper. De route is elk spel weer anders en bestaat eveneens uit kaartjes met verschillende nummers 
en kleuren of plaatjes, die met de informatie naar beneden op tafel liggen. Wanneer een speler aan de 
hand van zijn kaartje een aantal stappen vooruit heeft gezet, kijkt hij/zij op het kaartje waarop Leo 
terecht is gekomen. Als de kleur hetzelfde is als op het kaartje van de speler, dan wordt er geen tijd 
verloren. Als de kleur anders is of als er een afbeelding op het kaartje staat, moet het aantal uren dat op 
het kaartje staat van de klok worden afgetrokken. Hierdoor blijft er minder tijd over om Leo bij de kapper 
te krijgen die ronde. Binnen één ronde wordt om de beurt doorgepeeld tot Leo op tijd bij de kapper is, of 
tot de tijd op is. Dat zal de eerste ronde meestal niet lukken. Daarna begint de volgende ronde. Om 
binnen de 12 uur bij de kapper te komen, moet onthouden worden welke kleur en tijd of welk plaatje op 
de verschillende kaartjes van de route staan. Dat kunnen de spelers gezamenlijk doen, waarbij iedere 
speler maar een deel van de kaartjes hoeft te onthouden. Hoe beter je samenwerkt, hoe sneller Leo bij 
de kapper zit. Dit is een spel om het ruimtelijk geheugen te stimuleren. Ook komt er enige strategie bij 
kijken (welk kaartje kan ik het beste gebruiken, als ik weet welke kaartjes er op mijn pad liggen?). Het 
spel bevordert de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zoals samenwerken, afspraken maken, de 
leiding nemen en voor je mening opkomen. 



Build a Bot 
Ca € 29,00, Spectron 

Artikelomschrijving: 
Met Build a Bot bouw je je eigen Robotdier. Het bouwpakket bestaat uit meer dan 20 eenvoudig in elkaar te 
klikken onderdelen, waarmee je een écht Robot Konijn kunt maken. Inclusief een motortje, zodat je dier zich kan 
voortbewegen als je hem voert of als je zijn staart aanraakt. Met de meegeleverde stickers kun je het dier naar eigen 
smaak mooi maken. Met Build a Bot wordt S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering en Mathematics) leuk en 
leerzaam. 

De mening van de jury: 
Dit is knutselen en spelen tegelijk, het is een combinatie van technologie en creativiteit. Plezier vanaf het eerste 
begin. Maak je eigen robot, zet hem in elkaar zonder schroefjes maar door te klikken. Je leert meteen hoe het 
werkt. In meerdere modellen te verkrijgen. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Op een eenvoudige manier kunnen kinderen een robotdier in elkaar zetten door de onderdelen in elkaar 
te klikken. Met de handleiding op YouTube ook voor zesjarigen goed te doen. Het goed vastklikken kan 
wel een uitdaging zijn, dus hulp van ouders is dan wenselijk. Voor vrij jonge kinderen is het een leuke 
prestatie om hun eigen robotdier in elkaar te zetten. Er zijn geen sterke constructievaardigheden vereist. 
De Build a Bots zijn in drie verschillende versies verkrijgbaar en lenen zich naast het in elkaar zetten 
voor fantasie(rollen)spel. 

Stoopido 
Ca € 19,95, Ravensburger 

Artikelomschrijving:  
Doel van het spel is door snel te reageren als eerste op het gegooide symbool te slaan. Ben je de 
snelste dan mag je een grappig onderdeel bij een tegenstander aan zijn of haar bril hangen. Wie ziet er 
als eerste hartstikke gek uit? 

De mening van de jury: 
Hilariteit alom. Reactievermogen en snelheid zijn belangrijk. Met een extra handicap: met de “voorzetbril” op, zie 
je minder of zelfs met een oog niets. Maak foto’s en deel ze op Facebook en Instagram. Goede uitvoering, mooi 
geplastificeerd. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Stoopido is een hilarisch gezelschapsspel voor de hele familie. Aan het begin zet iedereen een bril op, 
waar 'gezichtsversieringen' (gekke ogen, neus, oren of hoed) aan opgehangen kunnen worden. Er wordt 
met een dobbelsteen gegooid met verschillende symbolen erop. Vervolgens moet iedereen zo snel 
mogelijk op een kaart met het overeenkomstige symbool slaan. Wie eerst is mag bij een van de anderen 
een gezichtsversiering naar keuze ophangen. Na enkele ronden ziet iedereen er uiterst lachwekkend uit. 
Er valt dus heel veel te lachen bij dit spel. Leuk voor de onderlinge verbondenheid. Het spel draait om 
snelle herkenning en reactiesnelheid. Het is daarom wel belangrijk om rekening te houden met de 
jongere kinderen, zodat zij ook kunnen scoren. Een spel om iedereen vrolijk te krijgen! 

Kidizoom Flix 
Ca € 64,95, Vtech Electronics 

Artikelomschrijving: 
De mogelijkheden van Flix zijn eindeloos. Maak foto's en video's met jouw coole buitenaardse robotvriendje, deel 
ze op Snapchat of speel superleuke augmented reality* spelletjes! Flix herkent gezichten, geeft grappige reacties en 
is eenvoudig, overal te bevestigen met de buigzame driepoot. Als 'slaapkamer bewaker' maakt de robot foto's 
wanneer hij beweging detecteert als je zelf niet in de kamer bent. 



 * Augmented Reality (AR) is een technologie die de realiteit en de virtuele wereld met elkaar verbindt. In het 
Nederlands betekent 'augmented reality' letterlijk: verrijkte werkelijkheid. Het is dus een mix van de realiteit met 
een virtuele toevoeging of verrijking. 

De mening van de jury:  
De Kidizoom Flix is echt speelgoed van deze tijd. Het is een camera voor thuisgebruik die kan filmen en foto’s 
maken en er is een mogelijkheid dat de camera gaat filmen als hij beweging signaleert. Ook de alarmmodes is leuk.	
	 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De Kidizoom Flix stelt wat jongere kinderen in staat om dingen te doen die oudere kinderen met hun 
mobieltje doen, zoals foto's maken en bewerken en video’s opnemen. Dingen die jongere kinderen ook 
al graag willen doen, maar bij gebrek aan een smartphone nog niet kunnen. De Kidizoom is een camera 
met een LCD-scherm op een driepoot met flexibele poten. Hij kan ergens op staan of door de poten 
ergens omheen te buigen, ergens aan vastgemaakt worden. De Kidizoom heeft veel mogelijkheden. 
Foto's en videos kunnen gemaakt en bewerkt worden en op internet gezet worden. In de 
bewakingsmodus detecteert de Kidizoom beweging, waarna een video-opname wordt gestart: leuk om 
'insluipers' te betrappen! Ook kunnen er virtuele elementen aan foto's worden toegevoegd. De Kidizoom 
biedt veel mogelijkheden om op een creatieve manier bezig te zijn met de moderne media. Kinderen 
leren er spelenderwijs een stukje technolgie mee. 



speelgoedvanhetjaar.nl  
Verkiezing Speelgoed en Spellen 2017 

Juryrapport Categorie D: 8 en 9 jaar  

Spelletjes spelen en kennis testen. Allerlei soorten spelletjes, voor de lol of informatieve, zijn geschikt. Of 
constructiebouwwerken maken. Wetenschap ontdekken want ze zijn heel nieuwsgierig, en ze willen veel dingen 
uitproberen: hoe werkt het en hoe zit het in elkaar?  
Je zou kunnen zeggen dat de wetenschap op deze leeftijd dan ook een rol speelt. Leerzame spelletjes kunnen op een 
speelse manier helpen lesstof van school beter onder de knie te krijgen. 

Genomineerde artikelen  

Gel-a-Peel Fashion Maker 
Ca. € 39,99 
MGA Entertainment 
www.mgae.com 

MacroBot 
Ca. € 49,95 
Spectron 
www.spectronsales.nl 

Speak Out  
Kids tegen Ouders 
Ca. € 30,49 
Hasbro 
www.hasbro.com/nl-nl 

Jolly & Roger 
Ca. € 14,99 
999 Games 
www.999games.nl 

Laser X 
Ca. € 59,99 
Toys4Teen 
(geen website) 

Gel-a-Peel Fashion Maker 
Ca € 39,99, MGA Entertainment 

Artikelomschrijving: 
Met de Fashion Maker maak je je eigen T-shirts, kleding en tasjes. Kies de kleur en het sjabloon, breng de gel aan, 
strijk de gel glad, trek los, droog en draag je eigen design. Speciaal voor de modebewuste knutsel liefhebber. 
Bevordert creativiteit en de motorische vaardigheden van jonge meiden. 
Inclusief: 5 Gel tubes met de exclusieve kleur Pearly Black, 24 sjablonen, 15 voorbeelden, 7 ontwerp punten (rond, 
ster en hark), 2 trays om clutches mee te maken! Extra onderdelen: oorbelhaakjes, ringetjes en kliksets. 

De mening van de jury: 



Met deze uitgebreide set met wel 24 sjablonen kunnen veel creaties worden gemaakt. Niet alleen sieraden, maar je 
kunt ook textiel versieren! Heel leuk om bijvoorbeeld eerst oorbellen of een tas te maken en deze vervolgens te 
kunnen dragen.  

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Kinderen kunnen allerlei sierraden en mode-accessoires maken met gel-a-peel fashion maker. De holtes 
in een van de vele sjablonen worden gevuld met gekleurde gel uit een of meer van de vijf verschillende 
pennen. Na het drogen kan het sierraad of accessoire uit de sjabloon genomen worden. Met behulp van 
schakeltjes kan er vervolgens bijvoorbeeld een armband van gemaakt worden. Een leuke 
knutselactiviteit die een mooi zelfgemaakt sierraad of accessoire oplevert, dat ook nog gedragen kan 
worden. Het stimuleert creatief bezig zijn en de fijne motoriek. Het resultaat geeft voldoening en 
kinderen kunnen trots zijn op hun kunstwerkje. Prima om alleen mee te spelen, maar ook leuk om 
samen met een ander kind te doen. 

MacroBot 
Ca € 49,95, Spectron 

Artikelomschrijving: 
RC Robot MacroBot balanceert op zijn wielen en beweegt alle kanten op, terwijl zijn ogen in 3 kleuren oplichten 
en geluidseffecten klinken. Op het plateau kan hij voorwerpen vervoeren. Hij kan een route onthouden en feilloos 
herhalen. Ingesproken teksten zal hij met robotstem nazeggen en met de controller kun je hem vele acties laten 
uitvoeren. Hij is interactief met andere Silverlit robots en is zowel via controller als via een gratis App te besturen. 

De mening van de jury: 
Technologisch gezien een magnifieke robot: hij kan op twee wielen staan! Een robot die eruit ziet als een 
robot, bediend wordt met een afstandbediening of bluetooth, met een “volg mij knop” en die ook nog 
kleinigheidjes kan transporteren. Dit is speelgoed van nu. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De Macrobot is een witte robot op wielen, die beweegt zoals een segway en vrij veel mogelijkheden 
biedt. Hij kan objecten detecteren, heeft een dansmodus, kan robotachtige geluiden maken, stemmen 
vervormd nazeggen, een route onthouden en herhalen, en kleine voorwerpen op een plateautje 
vervoeren. Met een controler of app kunnen sequenties van bewegingen ingeprogrammeerd worden. 
Ook kan de Macrobot de controler volgen. Leuk speelgoed voor kinderen om kennis te maken met de 
mogelijkheden van robots.  

Speak Out Kids tegen Ouders 
Ca € 30,49, Hasbro 

Artikelomschrijving: 
Veel hilarisch speelplezier met dit onuitsprekelijk grappige spel met het rare ‘ding’ in je mond! De spelers proberen 
verschillende zinnetjes te zeggen, maar door het maffe mondstuk kunnen ze hun mond niet dicht krijgen. Ouders 
pakken kaarten van de stapel met kaarten voor ouders. Kinderen pakken van de stapel voor kids. De spelers lezen 
het zinnetje zo goed mogelijk voor aan hun teamgenoten, Zij moeten de zin goed raden om de kaart te verdienen. 
Het team dat aan het eind van het spel de meeste kaarten heeft wint.  

De mening van de jury: 
Een onuitsprekelijk grappig spel voor het hele gezin. Er zijn eigenlijk geen woorden voor. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
In dit spel spelen twee teams tegen elkaar. Eén teamlid moet een zin op een kaartje zo goed mogelijk 
voorlezen (uitspreken) terwijl hij of zij een mondstuk in heeft, waardoor het heel moeilijk is om bepaalde 
letters uit te spreken. De andere teamleden moeten proberen te raden wat de spreker probeert te 
zeggen. Dat valt nog niet mee. Als het lukt is die kaart voor het betreffende team. Het team met de 
meeste kaarten aan het eind wint. Er zijn makkelijkere kaartjes voor de kinderen en moeilijkere voor de 
volwassenen, zodat de kansen wat meer gelijk zijn. Het niet goed uit kunnen spreken van de zinnen 
levert veel misverstanden en hilariteit op. Kortom, een vermakelijk spel voor het hele gezin of om op een 



feestje met vrienden te spelen en dat voor veel vrolijkheid zorgt. Het spel vraagt om fantasie en 
creativiteit van de toehoorders om tot de goede zinnen te kunnen komen. 

Jolly & Roger 
Ca € 14,99, 999 Games 

Artikelomschrijving: 
Elke ronde is 1 speler de verdeler. Hij splitst het aanbod kaarten in 2 delen en laat de andere speler als eerste 
kiezen. De spelers kunnen kaarten aan schepen van dezelfde kleur leggen of kaarten direct in hun schatkist doen als 
ze in punten een grotere bemanning bij het betreffende schip hebben. Na de laatste ronde krijgt iedere speler de 
schepen waarop hij een kapitein heeft staan. De speler met het meeste goud wint.  

De mening van de jury: 
Een piraatachtig goed spel met meerdere lagen: eerst moet je kapitein zien te worden en dan de schatkist vullen. 
Daarbij moet je strategisch denken maar ook een beetje bluffen. Leuk spel voor twee personen. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Jolly en Roger is een tactisch kaartspel voor twee personen. Het doel is om zo veel mogelijk schepen te 
bezitten aan het eind van het spel. De schepen kunnen vier kleuren hebben. De spelers moeten elk aan 
hun eigen kant van de schepen piratenkaarten in dezelfde kleur aanleggen. Die kaarten kunnen 
verschillende sterktes (punten) hebben. De speler die aan het eind van het spel de meeste punten heeft 
aangelegd bij een schip, krijgt dat schip en het bijbehorende goud in zijn/haar bezit. Dit spel vraagt om 
strategisch inzicht en planning. 

Laser X 
Ca € 59,99, Toys4Teen 

Artikelomschrijving: 
Laser X Double Set is het ultieme High tech schietspel dat je zowel binnen als buiten bij dag of nacht kan spelen. 
De blasters hebben een nauwkeurigheid tot 60 m en het detectievestje telt je raakpunten. Gameplay zorgt voor een 
onbeperkt aantal spelers met maximum 3 teams. Energie-indicator laat weten wanneer opnieuw moet worden 
geladen. Met full-color lichteffecten, stereo geluid en muziek. 

De mening van de jury: 
Thuis lasergamen. Zowel binnen als buiten te gebruiken. Lekker actief en competitief bezig zijn. Individueel en in 
teamverband te spelen. Leuk dat je meerdere sets kunt koppelen. Je hoort wat, maar je ziet het niet en dan ben je 
geraakt. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Met Laser X kun je binnenshuis of buitenshuis lasergamen met  je vrienden en/of vriendinnen. Goed om de 
motorische activiteit te stimuleren in deze tijd waarin kinderen steeds meer binnen achter een scherm zitten! Lekker 
rondrennen of je verbergen tot een tegenstander voorbij komt om hem of haar te raken. Het spel is competitief en 
zorgt voor veel spannend avontuur. Reactiesnelheid en goede oog-handcoördinatie (goed mikken) zijn de 
belangrijkste vereisten. 



speelgoedvanhetjaar.nl  
Verkiezing Speelgoed en Spellen 2017 

Juryrapport Categorie E: 10 en 11 jaar  

Spelletjes spelen, nog ingewikkelder constructie bouwwerken maken en techniek is leuk en interessant voor deze 
leeftijd. 

Genomineerde artikelen  

Agricola Familie Editie 
Ca. € 34,99 
999 Games 
www.999games.nl 

Engino STEM  
Newton's Laws 
Ca.€ 29,99 
Canenco 
www.canenco.nl 

Nerf Modulus Regulator 
Ca. € 97,99 
Hasbro 
www.hasbro.com/nl-nl 

Drone Mission 
Ca. € 69,95 
Spectron 
www.spectronsales.nl 

Temple Connection 
Ca. € 22,99 
Smart 
www.smartgames.eu 

Agricola Familie Editie 
Ca. € 34,99, 999 Games 

Artikelomschrijving: 
Ontwikkel jouw boerderij op verschillende gebieden: huis- en gezinsuitbreiding, levensonderhoud, landbouw en 
veeteelt. Elke ronde zet je je gezinsleden op verschillende acties in. Hoe meer gezinsleden je hebt, hoe meer acties 
je kunt doen. Je moet ze echter ook allemaal te eten geven. Omdat alle aspecten van het boerenleven punten 
opleveren, moet je je aandacht goed verdelen! 

De mening van de jury: 
Een spel om op speelse wijze kennis te maken met de boerderij. Veel verschillende speelmogelijkheden en veel 
verschillende strategieën. Leer om prioriteiten te stellen. Uitstekende handleiding met handige tips in de zijlijn. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De familie-editie van Agricola is een wat vereenvoudigde variant van het oorspronkelijke spel. Ook in 
deze variant zijn er nog veel regels die van tevoren doorgenomen moeten worden om het spel te kunnen 



spelen. Eenmaal duidelijk is dit een leuk en spannend strategisch spel. Agricola bootst het boerenleven 
van een paar honderd jaar geleden na. De boer moet een gezin onderhouden en uitbreiden en daarvoor 
moet veel geïnvesteerd worden: akkers aanleggen, zaaien en oogsten, dieren aanschaffen en 
vermeerderen, stallen en extra kamers bijbouwen, enzovoort. Per ronde kan elke speler zijn gezinsleden 
bepaalde activiteiten laten doen door de gezinsleden op bepaalde activiteitenvakjes op het spelbord te 
plaatsen. Er kan echter maar een poppetje in een activiteitenvakje staan, waardoor er steeds met de 
andere spelers geconcurreerd wordt voor de meest profijtelijke activiteiten.Tegen de winter moet een 
deel van de oogst of slacht gebruikt worden om de winter door te kunnen komen. Het spel is prachtig 
vorm gegeven en nodigt uit tot spelen. Wat dit spel vraagt is een goede kennis van de regels en 
mogelijkheden in het spel. Vervolgens is strategisch inzicht en planning essentieel om te kunnen winnen. 
Wat kun je steeds het beste doen onder de gegeven situatie in het spel? Ook toeval speelt een rol 
(bijvoorbeeld wie het eerst een activiteit mag kiezen in een ronde), maar ook dat kunnen spelers naar 
hun hand zetten. Het spel is competitief en zal in het begin zeker voor de jongere kinderen een uitdaging 
zijn. Om hun speelplezier te bevorderen is het goed om hun wat meer kansen te geven of de regels wat 
te versoepelen. Advies is om ruim de tijd te nemen om de regels door te nemen voor het spel gespeeld 
gaat worden.  

Engino STEM Newton's Laws 
Ca. € 29,99, Canenco 

Artikelomschrijving:  
Leer en test alles over Sir Isaac Newton bewegingstheorieën. Gebaseerd op dagelijkse situaties. Je leest, bouwt en 
test via het 42 pg leer & instructie boekje (download de NL-versie) of via de schitterende 3D Engino bouw app. 
Het in Cyprus geproduceerde unieke Engino bouwsysteem zorgt dat je snel en makkelijk alle 8 modellen, o.a. de 
ballistische katapult (kinetische energie) kan bouwen en weer kan afbreken. Dit is een echt STEM-artikel. 

De mening van de jury: 
Maak kennis met Newton en leer op een speelse manier om te gaan met natuurkunde. Prima als speelgoed maar je 
kunt ook de natuurkunde les met proefjes in de praktijk brengen. Veel verschillende bouwmogelijkheden. De app is 
een goede aanvulling op de bouwdoos. S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering en Mathematics) is helemaal 
van deze tijd. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Prachtig technisch-educatief speelgoed waarin een aantal principes uit de natuurkunde worden gebruikt 
om zelfgemaakte apparaten te laten bewegen. Eenmaal in elkaar gezet kan met deze apparaten 
geëxperimenteerd worden om de natuurwetten te testen. Je kunt bijvoorbeeld een ballista (catapult) 
maken waarbij je de energie die je kunt opslaan in een elastiekje kunt omzetten in bewegingsenergie om 
een voorwerp weg te slingeren. Het bijbehorende boekje laat zien hoe de apparaten in elkaar gezet 
moeten worden, legt uit hoe je ermee kunt experimenteren en legt vervolgens de onderliggende theorie 
uit. Voor de jongere spelers is dit vooral mooi constructiemateriaal waar je leuke activiteiten mee kunt 
doen. De theoretische uitleg zal voor de meeste kinderen vanaf tien jaar pas interessant zijn, maar het 
zal zeer leerzaam zijn. Leuk construtiespeelgoed om kinderen te enthousiasmeren voor natuurkunde en 
technologie. Dit speelgoed bevordert constructievaardigheden (oog-hand coördinatie en fijne motoriek, 
ruimtelijk inzicht), logisch denken (oorzaak en gevolg), abstract denken (wetten uit de natuurkunde) en 
experimenteervaardigheden.  

Nerf Modulus Regulator 
Ca. € 97,99, Hasbro 

Artikelomschrijving: 
Met de volledig gemotoriseerde Nerf Regulator Blaster kunnen kids hun eigen Blaster bouwen voor elke missie of 
ieder gevecht! Met de speciale schakeltechnologie kies je 1 van 3 verschillende schietfuncties. Zet de schakelaar 
om en kies tussen enkelschot voor 1 dart per keer dat je de trekker overhaalt; of kies salvo om verschillende darts 
tegelijk af te vuren; of schakel naar continuvuur om de darts in een onafgebroken stroom te lanceren. Laad de 
motor op door de versnellerknop ingedrukt te houden en vuren maar! De indicator knippert als je clip leeg is.  

De mening van de jury: 



Naar aanleiding van de wensen van kinderen is deze Nerf Modulus Regulator ontworpen. Kinderen vinden de 
pimpmogelijkheid geweldig. Kies uit de verschillende schietmogelijkheden. Dit is Toys for Boys, maar natuurlijk 
ook voor meiden. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De Nerf Modulus Regulator is het ultieme schietmonster voor elk kind dat houdt van schieten, actie en 
spannende avonturen. Het geweer biedt een aantal variatiemogelijkheden in uiterlijk en gebruik. Een 
goede aanleiding voor kinderen om buiten rond te rennen en fysiek bezig te zijn met vrienden, achter 
elkaar aan te rennen en eventueel politie of soldaat te spelen. Speelgoed dat oog-handcoördinatie en 
reactiesnelheid vraagt, maar vooral leuk vermaak is voor stoere kinderen. 

Drone Mission 
Ca. € 69,95, Spectron 

Artikelomschrijving: 
Grote op afstand bestuurbare truck inclusief drone. Door de 2-in-1 functie kunnen beide voertuigen met 1 controller 
bestuurd worden. In de Follow Me modus bestuur je de truck en zal de drone de truck automatisch traceren én 
volgen vanuit de lucht. In Truck modus bestuur je de truck met drone op zijn bovendek, dat tevens zijn 
oplaadstation is. In Drone modus kun je vliegen met de drone die is voorzien van auto-hovering en headless mode 
systeem. 

De mening van de jury: 
Rijden en vliegen in één met deze truck met drone. En alles te regelen met één afstandsbediening. Ziet er mooi en 
stoer uit. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Drones zijn in, en het leuke van dit speelgoed is dat de drone ook nog eens een stoere, bestuurbare 
truck als uitgangsbasis heeft. Dat biedt veel variatie in speelmogelijkheden. Zowel de drone als de truck 
kunnen apart bestuurd worden en de drone kan ook nog eens automatisch de truck volgen. Deze 
combinatie lijkt meer geschikt voor binnenshuis dan buitenshuis. Leuk om samen met een ander kind te 
doen en eventueel te combineren met andere stoere auto's om je eigen avontuur (fantasiespel) te 
bedenken en spelen. Het goed aansturen van de drone is een mooie uitdaging voor de oog-
handcoördinatie. Leuk avonturenspeelgoed. 

Temple Connection 
Ca. € 22,99, Smart 

Artikelomschrijving:  
1. Kies een opdracht. Plaats de tempels op het spelbord zoals aangeduid. 
2. Maak met de bruggen een verbinding tussen de verschillende tempels. 
3. Er is maar één juiste oplossing, die achteraan in het boekje staat. 

De mening van de jury: 
Je bent een echte bruggenbouwer met dit mooi vormgegeven spel. Te spelen op meerdere (hoogte) 
niveaus. Goed voor het trainen van ruimtelijk inzicht. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Temple connection is een mooie smart game, waar nu ook een derde dimensie (hoogteverschil) aan is 
toegevoegd. Tempels/torens moeten met loopwegen en bruggen op verschillende hoogteniveaus met 
elkaar verbonden worden, waarmee een beroep wordt gedaan op het creatief ruimtelijk denken. 
Verschillende mogelijkheden moeten in het visuele kortetermijngeheugen vastgehouden worden om te 
bedenken en uit te proberen welke optie wel of niet gaat werken om de opdracht uit te voeren. De 80 
opdrachten lopen van makkelijk tot behoorlijk pittig, zodat de speler geleidelijk meer vaardigheid kan 
ontwikkelen in dit spel. Een kind komt snel op het niveau waar het spel een uitdaging gaat vormen. Het 
spel is mooi en kleurig vormgegeven wat uitnodigt tot spelen. Een leuk alternatief voor 
schermenactiviteiten als je niemand anders hebt om mee te spelen. Temple connection bevordert 
probleemoplossend vermogen, planning en ruimtelijk inzicht. 



speelgoedvanhetjaar.nl  
Verkiezing Speelgoed en Spellen 2017 

Juryrapport Categorie F: 12 t/m 17 jaar  
Steeds meer volwassenen ontdekken dat spelen leuk is. Naast bouwpakketten en allerlei soorten puzzels zijn er 
interessante en leuke spellen. Spellen rond een thema waar je een tijd lang mee bezig bent of spellen die kennis 
testen.  

Genomineerde artikelen  

Nikko Air Race Vision  
220 FPV Pro 
Ca. € 199,00 
Toystate Europe 
www.toystate.com 

Machiavelli Deluxe 
Ca. € 24,99 
999 Games 
www.999games.nl 

Sky Viper  
Stunt Drone Builder 
Ca. € 89,99 
Goliath 
www.goliathgames.nl 

30 Seconds  
Everyday Life 
Ca. € 36,99 
999 Games 
www.999games.nl 

In deze categorie zijn  4 artikelen gekozen

Nikko Air Race Vision 220 FPV Pro 
Ca. € 199,00, Toystate Europe 

Artikelomschrijving: 
De eerste toegankelijke race-drone met camera, 4,3” scherm & bril. Vlieg vanuit een cockpitperspectief. 
Professionele 5,8 GHz video overdracht zonder vertraging! Super snel en wendbaar, 6 race-instellingen van 
Beginner tot Pro, 16 stunt modes, aanpasbare Beta flight software & downloadbare DRL oefensimulator. Incl 
2,4GHz controller, 8xAA, 1x 7,4V LiPO herlaadbare pack, 1x SD card voor video & foto-opname. Leeftijd 14+.  

De mening van de jury: 
Wat een sensatie: alsof je zelf in de drone zit. De camera voegt echt iets toe aan deze drone. Vliegen zonder 
vertraging: de enige speelgoeddrone die rechtstreekse verbinding heeft. Je kunt in verschillende standen vliegen, 
van gemakkelijk tot moeilijk. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De Nikko Air Race Vision is een absoluut racemonster! Hij is supersnel en superwendbaar en dat stelt hoge eisen 
aan het reactievermogen en de oog-handcoördinatie van de bestuurder. Voordeel is dat er verschillende vliegmodes 



zijn, waardoor het moeilijkheidsniveau gevarieerd kan worden. De drone heeft een camera, waarmee de bestuurder 
met behulp van een virtual reality bril de omgeving ziet vanuit het perspectief van de drone. Dat geeft het gevoel 
alsof je zelf in de drone zit en meteen een stuk extra uitdaging en sensatie. Bijvoorbeeld om ergens dicht langs te 
vliegen of er onderdoor. Voor kinderen die gek zijn op racesimulatiespellen is dit de echte race. Leuk om samen 
buiten met je vrienden te spelen en af te wisselen of te racen tegen een ander die ook een drone heeft. Avontuurlijk 
en spannend racevermaak om te delen met anderen. 

Machiavelli Deluxe 
Ca. € 24,99, 999 Games 
Artikelomschrijving: 
In Machiavelli kruip je elke ronde in de huid van een ander karakter. Dat geeft je speciale eigenschappen, waarmee 
je de andere spelers kunt manipuleren. Bluf en finesse zijn vereist om veel goud te verzamelen en daarmee 
gebouwen in je eigen stad te bouwen. Wie uiteindelijk de stad met de meeste punten heeft, wint het spel. 

De mening van de jury: 
Mooie uitvoering. Het spel is net zo leuk als het basisspel maar met de uitbreidingen is er diversiteit. 
Spanning door het onverwachte. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Machiavelli is een kaartspel dat vooral tactisch inzicht vraagt. Het spel wordt met acht karakters gespeeld, 
waaronder een koning, koopman, dief, moordenaar, magiër. Elk karakter heeft zijn eigen speciale mogelijkheden in 
het spel. Doel van het spel is om zoveel mogelijk gebouwen in je eigen stad te bouwen. Dat doe je door in elke 
ronde goudstukken te vergaren en daarmee gebouwen aan te kopen. Per ronde worden de karakterkaarten opnieuw 
gewisseld. De karakterkaart heeft grote invloed op wat een speler in die ronde kan doen. Een koopman kan extra 
gebouwen aankopen en de dief kan de goudstukken van een ander stelen. De karakters komen elke ronde in vaste 
volgorde aan de beurt en zorgen voor een groot verrassingselement. Een speler heeft misschien net veel 
goudstukken gespaard om een groot gebouw te kopen, maar voor hij of zij aan de beurt is worden al zijn/haar 
goudstukken gestolen door de dief! Enerzijds moet er bij dit spel goed gepland worden, anderzijds moet je rekening 
houden met onverwachte wendingen, die je plannen kunnen doorkruisen. De wendingen maken het spel heel 
spannend, waardoor de betrokkenheid bij het spel groot is. Iedereen let voortdurend op elkaar. Als het te goed gaat 
met een speler wordt in de volgende beurt misschien zijn geld gestolen of een gebouw vernietigd. Een spannend en 
gezellig spel dat strategisch denken vereist en leuker is naarmate er meer personen meespelen. Het spel is erg 
competitief, dus het is belangrijk om daar rekening mee te houden. Ook twaalfjarigen kunnen met enige 
spelervaring goed concurreren met oudere kinderen of volwassenen. 

Sky Viper Stunt Drone Builder 
Ca. € 89,99, Goliath 

Artikelomschrijving: 
Met de Sky Viper Stunt Drone Builder heb je alles in huis wat je nodig hebt om je stunt drone zelf in elkaar te 
bouwen. Bouw 'm, vlieg ermee en leg je performance vast via de computer. Met deze drone kan elke piloot vliegen. 
Door de zeer goede stabiliteit krijg je een geweldige vliegervaring en haal je tot wel 40 km/uur. De drone heeft 3 
verschillende snelheden en kan automatisch opstijgen, zweven, landen en stunten. 

De mening van de jury: 
Het bouwen van je eigen drone maakt deze drone zo leuk. Is de drone goed in elkaar gezet, dan vliegt hij ook goed. 
Makkelijk te besturen met drie verschillende snelheden.  

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Het leuke van de Sky Viper Stunt Drone is dat je hem zelf in elkaar kunt zetten. Behalve het vliegplezier 
heb je ook nog een eenvoudige eenmalige constructiekit. Een app legt uit hoe je de drone in elkaar moet 
zetten. Een jongere zal extra trots zijn op zijn zelfgemaakte drone. Goed voor het zelfbeeld! Het 
besturen van de drone kan in verschillende moeilijkheidsgraden, wat erg plezierig is om er in te komen 
en voor de minder handige vliegeniers. Ook het automatisch opstijgen en landen is fijn om de 
frustratietolerantie niet teveel op de proef te stellen. Goed voor de reactiesneheid en oog-
handcoördinatie. Verder is het een leuk vliegapparaat om mee te racen en stunten en plezier te delen 
met je vrienden.  



30 Seconds Everyday Life 
Ca. € 36,99, 999 Games  

Artikelomschrijving: 
Je speelt in teams. Ieder probeert binnen 30 seconden zoveel mogelijk van de 5 begrippen op een kaartje te 
omschrijven. Hoe meer begrippen je raadt, des te meer velden je op het speelbord vooruit mag. Een 
dobbelsteenworp kan daar nog verandering in brengen. Welk team bereikt als eerste de finish? 

De mening van de jury: 
Het concept van bekende spel “30 Seconds” in een nieuw jasje gestoken en naar het dagelijks leven gebracht. Leuk 
om te spelen. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
30 Seconds Everyday is een leuk partyspel dat met twee teams gespeeld wordt. Het doel is om binnen 
30 seconden zoveel mogelijk begrippen die op op een kaartje staan zo te omschrijven dat je 
teamgenoten zo snel mogelijk raden waar het om gaat. De combinatie van gezamenlijk raadspel en 
snelheid en de competitie met de tegenpartij zorgt voor veel levendigheid en hilariteit. Een verbindend 
spel om met zijn allen plezierig bezig te zijn.  



speelgoedvanhetjaar.nl  
Verkiezing Speelgoed en Spellen 2017 

Juryrapport Categorie G: 18 plus  
Steeds meer volwassenen ontdekken dat spelen leuk is. Naast bouwpakketten en allerlei soorten puzzels zijn er 
interessante en leuke spellen. Spellen rond een thema waar je een tijd lang mee bezig bent of spellen die kennis 
testen. Ook in groepen spelen is leuk en wordt vaker door jong volwassenen gedaan. 

Genomineerde artikelen  

3D puzzle Volkswagen T1 Bully 
Ca. € 29,99 
Ravensburger 
www.ravensburger.nl 

Who's The Dude? 
Ca. € 24,99 
Identity Games 
www.identitygames.nl 

Great western trail 
Ca. € 44,99 
999 Games 
www.999games.nl 

Escape Room The Game Virtual Reality set 
Ca. € 24,99 
Identity Games 
www.identitygames.nl 

In deze categorie zijn  4 artikelen gekozen 

3D puzzle Volkswagen T1 Bully 
Ca. € 29,99, Ravensburger 

Artikelomschrijving:  
3D puzzel van de legendarische Volkswagen T1 Bully bus. 162 stukjes, zonder lijm en voorzien van surfplank en 
echt draaiende wielen. 

De mening van de jury: 
Supergave coole puzzel in trendy uitvoering. Mooie buigzame stukjes. Speelt helemaal in op de retrotrend van 
Volkswagen: een ouderwetse afbeelding in een nieuw jasje. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Puzzelen lijkt tegenwoordig een ondergewaardeerde activiteit, maar met deze bus wordt puzzelen weer 
een leuke uitdaging. Tenminste, als je geen gebruik maakt van de nummertjes achter op de stukjes die 
aangeven waar het stukje hoort! Kijken, zoeken, passen, een stukje ruimtelijk inzicht en een redelijk 
vaste hand zijn de vaardigheden die bij deze puzzel benodigd zijn. Plus een beetje geduld en rustig 
werken. De stukjes passen goed in elkaar en de puzzel levert een mooi eindresultaat op en daarmee 
veel voldoening. Een rustgevende en niet al te uitdagende activiteit, die ook voor drukke kinderen wel 
eens een goede afwisseling kan bieden. 



 

Who’s The Dude 
Ca. € 24,99, Identity Games 

Artikelomschrijving: 
Beeld samen met de Dude binnen 45 seconden zoveel mogelijk opdrachten uit, zoals een film, sport, activiteit of 
beroep. De Dude is een 1.50m lange opblaaspop die is meegeleverd. Raad je welke opdracht is uitgebeeld, dan 
krijg je het bijbehorende kaartje. De winnaar is degene die de meeste kaartjes heeft verzameld. 

De mening van de jury: 
Een leuk en hilarisch spel om met je vrienden te spelen. Maak foto’s met deze coole gast en zet ze op 
Facebook en Instagram. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Who's the Dude is een hilarisch partyspel waarbij in 45 seconden een opdracht of situatie moet worden 
uitgebeeld. De overige spelers moeten raden waar het om gaat. Het bijzondere en extra lachwekkende 
element van Who's the Dude is, dat de situatie moet worden uitgebeeld samen met The Dude, een bijna 
levensgrote opblaaspop. Dat levert komische en misschien zelfs genante situaties op, maar vrolijkheid is 
gegarandeerd! De tijdsdruk en het competitie-element maken het spel extra spannend. Het spel vraagt 
om creativiteit om snel te bedenken hoe een situatie uitgebeeld moet worden en vindingrijkheid van 
degenen die moeten raden wat er uitgebeeld wordt. De pop helpt de uitbeelder om uit zijn/haar comfort 
zone te treden, waarmee het zelfvertrouwen gesterkt kan worden. Een leuk verbindend spel. 

Great Western Trail 
Ca. € 44,99, 999 Games 

Artikelomschrijving: 
Strategische runderhandel in het Amerika van de 19e eeuw. Een bordspel vol moeilijke beslissingen en strategische 
variatie. Drijf jouw kudde runderen van Texas naar Kansas City. Houd je dieren in goede conditie, benut de 
gebouwen op de route verstandig en huur cowboys, ambachtslieden en ingenieurs in. 

De mening van de jury: 
Een ingewikkeld en ingenieus spel. Je moet er wel even voor gaan zitten. Tip van de jury: bekijk de speluitleg die 
op internet is te vinden. 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Great Western Trail is een mooi uitgevoerd bordspel met een behoorlijke complexiteit. De kudde met 
runderen moet een keer of zes in kansas City afgeleverd worden en verkocht in verschillende steden, 
maar op weg daarnaartoe is het belangrijk te investeren in de mogelijkheden die zich voordoen. Je komt 
langs gebouwen waar je koeien van mindere kwaliteit kunt verkopen of betere koeien kunt kopen, zodat 
de kwaliteit en waarde van je veestapel verbeterd. Je kunt handig personeel inhuren, waarmee je je 
voordeel kunt doen of eigen gebouwen neerzetten, die in een volgende ronde voordeel bieden. De 
mogelijkheden zijn uitgebreid en dat vraagt strategisch inzicht en planning. Een spel dat zowel met twee 
spelers als met meer dan twee spelers leuk is. Het is wel verstandig om de tijd te nemen om je van 
tevoren in de regels te verdiepen. Als je die eenmaal te pakken hebt dan is dit een spel dat niet snel 
verveelt 

Escape Room The Game Virtual Reality set 
Ca. € 24,99, Identity Games 

Artikelomschrijving: 
Met deze Escape Room The Game VR Edition ervaar je de spanning van een echte Escape Room, gewoon bij je 
thuis. Ook bij deze editie van Escape Room The Game werk je weer samen met familie en vrienden. Alleen bevind 
je je nu, dankzij de speciale VR-bril, ook echt in de Escape Room. Los de puzzels uit zowel het fysieke spel als de 
VR-wereld op en kraak de code voordat de tijd om is.  



De mening van de jury: 
Escape Room The Game spelen met een virtuele bril: het spel heeft een extra dimensie gekregen; het is zeer 
realistisch en helemaal passend in deze tijd.  

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De "echte" escape rooms, waarbij je binnen een uur via het oplossen van raadsels kunt ontsnappen, zijn 
nog steeds heel populair. Vorig jaar was Escape Room the Game gekozen tot spel van het jaar in de 
oudste leeftijdcategorie. Dit jaar is er een vervolg met weer vier spelen, maar nu wordt er tevens gebruik 
gemaakt van een virtual reality bril, waardoor je je ook echt in de escape room waant. Dit voegt weer 
een extra element toe en maakt de toch al spannende scenario's nog realistischer. Onder tijdsdruk 
moeten raadsels opgelost worden om de code te vinden die voorkomt dat de ramp zich voltrekt. Dat 
zorgt voor het gevoel in een crisissituatie te zitten, waardoor de emoties op kunnen lopen. Dan is het de 
kunst om als team het beste uit iedereen te halen om op tijd tot de oplossing te komen. Het spel vraagt 
om probleemoplossend vermogen, sociale vaardigheden en emotieregulatie. Wat kan elke speler 
inbrengen? Hoe zorg je dat je gehoord wordt en niet ondergesneeuwd door de anderen? De scenario's 
vragen om creatief  'out of the box' denken wanneer de groep niet verder komt en logisch redeneren. 
Emotieregulatie is belangrijk om helder te blijven denken als de tijd op raakt en de oplossing ver weg 
lijkt. Wie heeft het overzicht om de groep te leiden?  




