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Persbericht  
 

De consument heeft gestemd  
en de winnaars speelgoed bepaald 

 

 
Eric Bouwman heeft in het Safari Restaurant 
van Burgers’ Zoo in Arnhem de winnaars van 
de Verkiezing Speelgoed van het Jaar 
bekendgemaakt. De uitslag is gebaseerd op 
de stemmen die door de consument zijn 
gegeven. 
 

 
 

De zeven winnaars:  
 

Categorie Artikel  Firma 

0 t/m 3 jaar Play-Doh Kleuren en Vormen Hasbro 

4 en 5 jaar Soggy Doggy Spin Master 

6 en 7 jaar Kidizoom Flix VTech 

8 en 9 jaar MacroBot Spectron 

10 en 11 jaar Agricola familie editie 999 Games 

12 t/m 17 jaar 30 Seconds Everyday Life 999 Games 

18 plus 
Escape Room The Game  
Virtual Reality set 

Identity Games 

 

 
Kinderfeest met Discoshow en Onnedi 
Het was een echt kinderfeest. Na de spannende 
bekendmaking waaraan de kinderen met overgave 
meededen, genoten zij vervolgens van de Telekids 
Discoshow en van een Meet&Greet met Onnedi. Veel 
kinderen waren gespannen en blij om Onnedi te 
ontmoeten.  
 

Voor de redactie: 
Achtergrondinformatie over spelen en speelgoed: https://www.speelgoedvanhetjaar.nl/Achtergrondinformatie 
Interview met Ger Ramakers, over hoe belangrijk spelen is en plakshots van bekendmaking: 
https://fil.email/sYYxITIm en https://youtu.be/FDp4bMiR1Ec en https://youtu.be/Jf-m4oMOkFM 
   

https://www.speelgoedvanhetjaar.nl/Achtergrondinformatie
https://fil.email/sYYxITIm
https://youtu.be/FDp4bMiR1Ec
https://youtu.be/Jf-m4oMOkFM
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  Verkiezing Speelgoed 2017 Plakshots Bekendmaking 
  https://youtu.be/FDp4bMiR1Ec 
 
  Verkiezing Speelgoed 2017 Interview Ger Ramakers 
  https://youtu.be/Jf-m4oMOkFM 
                                                                                                                

of 
Download the files (within 7 days) here: 
https://fil.email/sYYxITIm 
 

 

   Ger Ramakers.mo                Plakshots Speel..... 

De verkiezing in het kort 
Ieder jaar kiest een vakjury in meerdere leeftijdscategorieën. De vakjury bestaat uit een 
vertegenwoordiging uit verschillende disciplines: journalisten, inkopers en speelgoeddeskundigen. 
Natuurlijk houden zij rekening met verschillende criteria: is het geschikt voor de leeftijd, sluit het aan bij de 
interesse van het kind waarvoor het is bedoeld, gaat het niet gauw stuk, is het na een keer spelen nog 
steeds leuk, hoe zit het met de prijs/kwaliteitverhouding? 
De artikelen die door de vakjury worden gekozen, zijn allemaal voorzien van het logo: “Genomineerd 
Verkiezing Speelgoed van het Jaar 2017”. 
  
Consument bepaalt de winnaars 
Op www.speelgoedvanhetjaar.nl staan alle genomineerde artikelen met een 
omschrijving, de mening van de jury en een toelichting van ontwikkelingspsycholoog 
Ger Ramakers. Vaak geeft een filmpje meer informatie.  
Op de speeldag in Hoorn (www.speeldag.nl) is het genomineerde speelgoed 
uitgeprobeerd en hebben velen hun stem uitgebracht. Verder is gestemd op 
www.speelgoedvanhetjaar.nl.   
Stemmers maken kans op een genomineerd artikel naar keuze indien zij minimaal in 
één categorie stemden en maximaal in zeven. 
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