
 

 
 
 
 
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 alweer 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  
 

Fisher-Price  
Dansen & Wiebelen Rockit 
ca € 56,99 
Mattel 
www.mattel.com 

SmartMax 
My First Tractor Set 
ca € 24,99 
Smart  
www.smartmax.eu 

Bla Bla Blocks  
Speelhuis  
ca € 44,95 
VTech Electronics  
www.vtechnl.com 

 

 
 
Fisher-Price Dansen & Wiebelen Rockit  
Mattel, ca € 56,99 
 
Artikelomschrijving:  
Coole Moves Rockit en Spark staan te popelen om samen met je kindje te spelen en leren! Het schattige 
tweetal reageert op elkaar en op je kindje met interactieve lichtjes, liedjes, geluidjes en zinnetjes over het 
alfabet, kleuren, tellen en meer. Kleintjes vinden het fantastisch om met deze twee vriendjes te spelen 
en te zien hoe ze op elkaar (en op jouw kleine!) reageren met vrolijke lichtjes en coole bewegingen. Met 
de slimme ‘Meegroei’-technologie verandert de leerzame content naarmate je kindje groeit!  
 
De mening van de jury: 
De Fisher Price Rockit is heel uitnodigend. Je wordt blij van zijn vrolijke gezichtsuitdrukking, hij beweegt,  
maakt geluid en is gemakkelijk te bedienen. Leuke interactie. De opnamefunctie maakt hem heel 
persoonlijk. En heel fijn: je kunt hem zachter zetten! Een prima doos met goede uitleg. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De dansen en Wiebelen Rockit is een mooi vorm gegeven speeltoestel dat veel aspecten van de 
ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert. Rockit nodigt uit tot spelen en ontdekken. Behalve de 
afwisselende kleuren en vrolijke uitstraling spreekt het speelgoed aan met zinnetjes, geluidjes, 
lichteffecten, melodietjes, ritmische (dans)bewegingen en allerlei onderdelen om aan te zitten en te 
ontdekken wat er vervolgens gebeurt. Rockit is geschikt voor kinderen vanaf het moment dat ze rechtop 
kunnen zitten en gemakkelijk overal bij kunnen komen. Rockit stimuleert de ontwikkeling op 
verschillende niveaus. Het bevordert de zintuigelijke (zien, horen, tast) en motorische ontwikkeling 
(rechtop zitten, balans, vastpakken en manipuleren, dansen en ritmegevoel). De jongste kinderen leren 
spelenderwijs over oorzaak en gevolg, de wat oudere kinderen leren over kleuren, vormen, taal en 
tellen. Het kind kan zinnetjes inspreken die op een bepaalde toon terug gezegd worden, waardoor het 
spreken en luisteren bevorderd wordt. Aansprekend ontwikkelingsspeelgoed waar een jong kind blij van 
wordt en veel plezier aan zal beleven. 
 
 



 
SmartMax My First Tractor Set 
Smart, ca € 24,99 
 
Artikelomschrijving:  
Jonge kinderen (+18 maanden) kunnen op een veilige manier de magie van het magnetisme ontdekken 
met de ‘My First’-collectie van SmartMax. 
De extra grote tractor- en paardonderdelen klikken eenvoudig op de staven. Bouw en rijd met je eigen 
tractor, speel met de figuren of combineer naar keuze om de gekste dingen te creëren. De lange en 
korte hekjes kan je zowel op als naast de aanhangwagen plaatsen. Alle onderdelen zijn 100% 
compatibel met alle andere SmartMax-producten. 
 
De mening van de jury: 
Dieren en de magie van magneten zijn altijd leuk voor deze leeftijd. Je hoeft niets uit te leggen: kinderen 
begrijpen het meteen en kunnen veel gekke combinaties maken. Oneindig veel speelplezier met deze 
set met een prima prijs. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De My first tractor set is veelzijdig speelgoed met verschillende speelelementen voor jonge kinderen 
vanaf 18 maanden. Jonge kinderen kunnen ermee bouwen, rond rijden en rollenspel spelen rond een 
thema dat jonge kinderen leuk vinden. Het bestaat uit een tractor met aanhangwagen waar je mee kunt 
rijden, goed voor de grove motoriek. Er zitten twee paarden bij en een boer, waarmee kinderen 
rollenspel kunnen spelen. De tractor, aanhangwagen en paarden bestaan uit twee delen, die met een 
staaf aan elkaar gezet moeten worden. Vervolgens kunnen hekjes op de kar gezet worden of op de 
grond als omheining voor het paard. De onderdelen zijn lekker groot, waardoor dit ook voor kleine 
kinderen makkelijk kan. Goed voor de fijne motoriek. Met een magnetische bal kan de aanhangwagen 
aan de tractor vastgemaakt worden. Jonge kinderen zullen zich hierdoor geprikkeld voelen om ermee te 
experimenteren.  
My first Tractor Set is veelzijdig constructiespeelgoed voor de kleinsten met een verrassings- of 
experimenteerelement, leuk om mee te ontdekken en rollenspel te spelen. Goed voor de ontwikkeling 
van fijne en grove motoriek, constructievaardigheden, fantasiespel en het ontdekken van oorzaak en 
gevolg. 
 
 
Bla Bla Blocks Speelhuis  
VTech Electronics, ca € 44,95 
 
Artikelomschrijving: 
Bla Bla Blocks Speelhuis maakt het niet alleen mogelijk om op een creatieve manier een huis te 
bouwen, maar daarnaast “praten” de blokjes en kan het kind hierdoor van alles leren over letters, 
voorwerpen en dieren. Wanneer de blokjes in het magische raam gezet worden, hoor je liedjes, 
melodietjes, gesproken zinnen en muziek. 
 
De mening van de jury: 
De Bla Bla Blocks zijn een combinatie van constructief speelgoed en leren. Fantasie en creativiteit van 
het kind worden gestimuleerd. Je kunt op veel manieren spelen met deze blokken in allerlei vormen. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Het Bla Bla Blox Speelhuis is constructiespeelgoed met een extra leerelement voor kinderen vanaf 18 
maanden. Jonge kinderen worden door de variatie in vormen, afbeeldingen en kleuren uitgenodigd om 
van alles te bouwen met de blokken. Dit bevordert de fijne motoriek, constructievaardigheden en 
creativiteit. Vervolgens zullen ze merken dat wanneer ze bepaalde blokjes in het “magisch raam” 
plaatsen, er melodietjes, muziekjes of zinnetjes te horen zijn. Dit maakt het speelgoed extra leuk en 
spannend en nodigt uit tot uitproberen. Het kind leert over oorzaak en gevolg. Door de verschillende 
blokken in het raam te zetten kan het kind ontdekkend van alles leren over dieren, letters, enz. Een 
leuke combinatie van bouwen en spelenderwijs kennis op doen.  



 

 
 
 
 
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  
 

Plas & Dans Baby 
 
ca € 69,99 
Hasbro 
www.hasbro.com/nl-nl 

Trap er niet in! 
 
ca € 27,99 
Hasbro 
www.hasbro.com/nl-nl 

Happie Haai 
 
ca € 24,99 
Goliath 
www.goliathgames.nl 

Mobiele aanvalstoren  
van de dwergen  
ca € 74,95 
Playmobil 
www.playmobil.nl 

WowWee 
Fingerlings HUGS 
ca € 34,99 
Eldohm 
www.eldohm.com  

 
 

Plas & Dans Baby 
Hasbro, ca € 69,99 
 
Artikelomschrijving:  
Deze interactieve pop is erg geschikt voor deze leeftijdscategorie want het is een herkenbare situatie, op 
het potje gaan. Kinderen die zindelijk zijn leren nu hun pop zindelijk te worden. Zij geven de pop drinken 
door water in het flesje te doen. De pop zal aangeven dat ze moet plassen, de pop zal alleen plassen als 
zij op het potje zit, hierdoor ontstaat geen kliederboel. Vervolgens kan de pop haar handen wassen en 
beloond worden met een sticker. De pop kan dansen zowel op het potje als staand en kent meer dan 50 
verschillende geluidjes/bewegingen. Accessoires: potje, flesje, kam, onderbroekje, zeeppompje. 
Beloningskaart met stickers. Beschikbaar in blond, brunette en donker. Mama & papa mode. 
 
De mening van de jury: 
Deze vrolijk uitziende pop kan plassen, dansen, praten en drinken. Het is net een klein prinsesje en is in 
drie verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Leuk: een pop die ook papa zegt! De pop kan veel, is 
interactief en je kunt de pop belonen met de bijgeleverde stickers.  
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De Plas Dans Baby lijkt het nieuwe rolmodel voor jonge kinderen te worden als het gaat om het aanleren 
van de plasroutine. Allereerst is het “gewoon” een leuke interactieve babypop, die allerlei geluidjes en 
liedjes kan maken. Dat zal jonge kinderen en kleuters sowieso al aanspreken om lekker mee te spelen 
en te verzorgen. De pop kan echter ook bijna alles wat met het plassen op een potje te maken heeft: 
drinken uit een flesje, aangeven dat ze moet plassen, plassen (alleen) op het potje -met plasgeluiden, 
handen wassen en vragen om een (beloningsstikker). Verder kan de pop ook een soort dansje 
uitvoeren, maar daarbij moet je haar wel goed vasthouden. De pop kan zeker bijdragen aan het aanleren 
van de plasroutine en ook het aanleren van het handen wassen na afloop. Jonge kinderen zullen het 
leuk vinden om het gedrag van de pop te imiteren. Of het belonen met stikkers ook zo nodig was in het 
repertoire van de Plas Baby, is maar de vraag. Belonen met stikkers wordt wel vaak gebruikt bij het 
aanleren van de plasroutine bij kinderen. Het kan geen kwaad als de pop er ook om vraagt en draagt 
mogelijk nog iets extras bij. Kortom: een leuke interactieve pop, die uitnodigt tot fantasie/rollenspel, 
knuffelen en verzorgen en die een extra hulpje kan zijn bij het aanleren van de plas- (en poep)routine. 
Bevordert fantasie, sociale vaardigheden/interactie en mogelijk een stukje zelfredzaamheid. 
 
 



 
Trap er niet in! 
Hasbro, ca € 27,99 
 
Artikelomschrijving: 
Probeer de drollen te ontwijken terwijl je geblinddoekt over de mat loopt. De speler die het minst vaak in 
de poep trapt terwijl hij/zij geblinddoekt over de mat liep, wint! Kinderen kunnen zelf met de bijgevoegde 
klei en vormpjes drollen maken. De draaiwijzer geeft aan hoeveel stappen je moet zetten en/of je een 
drol moet plaatsen op de speelmat.  
 
De mening van de jury: 
Een hilarisch spel voor kinderen. Poep is altijd goed en spanning is altijd leuk. Ziet er superleuk uit en je 
kunt meteen gaan spelen: uitleg is niet nodig. Gelukkig hoef je de drollen niet op te scheppen! 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Bij dit spel moeten kinderen geblinddoekt over een plastic matje lopen (niet heel groot) en proberen 
drollen van klei te vermijden. Een spel dat erg zal aanspreken op deze leeftijd en voor veel hilariteit zal 
zorgen! Een leuk spel om samen met leeftijdgenootjes te spelen, spanning te voelen (stapt hij/zij er wel 
of niet in?) en samen lol te hebben als het mis gaat. Voor sommige (gevoelige) kinderen kan het ook wel 
erg spannend zijn. Het is daarom goed om er de eerste keren als ouder even bij te blijven. Een spel met 
(potentieel) een hoge plezierfactor, dat verbindt, sociale vaardigheden bevordert (met regels omgaan) en 
de emotieregulatie (omgaan met spanning, tegenvallers en uitgelachen worden) kan uitdagen. Het 
maken van de drollen kan bijdragen aan de fijne motoriek (constructievaardigheden), creativiteit en 
gevoel voor humor. 
 
 
Happie Haai 
Goliath, ca € 24,99 
 
Artikelomschrijving: 
Met Happie Haai is het zaak dat jij de visjes uit Happie zijn mond vist. Maar als je de verkeerde vist, 
springt hij omhoog en hapt hij naar jouw hengel. Happie Haai traint het inzichtsvermogen en de 
behendigheid van kinderen. 
 
De mening van de jury: 
Mooie vormgeving, ontzettend spannend en onvoorspelbaar. Geen batterijen nodig. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Happie Haai is vooral een heel spannend spel om met je vriendjes/vriendinnetjes of met het hele gezin 
te spelen. Het hengelen naar de visjes vraagt enige fijnmotorische handigheid. De kunst is ook om je 
hoofd koel te houden, want op een onverwacht moment kan de bek van de haai, die er ook echt gemeen 
uitziet (en mooi vorm gegeven is), naar voren schieten en dichtklappen. Dat maakt het hengelen extra 
spannend en blijf dan maar eens beheerst hengelen. Happie Haai roept door het verrassingselement 
veel hilariteit op en daarmee veel verbindend plezier. Voor de jongere of meer gevoelige kinderen kan dit 
spel mogelijk te spannend zijn. Ouders kunnen hun beter eerst geleidelijk laten wennen aan dit spel. Dat 
helpt dan weer bij de ontwikkeling van de emotieregulatie. 
 
 
Mobiele aanvalstoren van de dwergen  
Playmobil, ca € 74,95 
 
Artikelomschrijving: 
Nadat een eerste dwerg en trol in de ridderwereld werden geïntroduceerd in 2014 is er nu een hele 
dwergenwereld ontwikkeld.  
Mobiel fort met stormram. 
De ballista’s, die aan de kleppen langs de zijkant bevestigd zijn, kunnen schieten. 
Incl. kerker met scharnierende poort van traliewerk en een smederij in het interieur. 
Het bovenste platform kan worden verwijderd voor een betere toegang tot het interieur. 



 
De meegeleverde leren rol kan worden uitgerust met verschillende boodschappen, zoals een bestelling 
van eten, notitieblaadje of schatkaart, en kan worden vastgehouden door de raaf. 
Het aambeeld is een geheime schuilplaats. 
De armen van de trol zijn in alle richtingen beweegbaar; de handen kunnen worden gedraaid. 
 
De mening van de jury: 
Geweldig speelgoed voor vooral jongens. Zeer gedetailleerd, prima kwaliteit, erg mooi. Kanonskogels en 
pijlen kunnen afgevuurd worden. Delen van de toren kun je weghalen en weer opbouwen. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:  
De aanvalstoren is een supergaaf stuk speelgoed voor stoere jongens en meiden, die van ridders 
(dwergen) en oorlogje spelen houden. De toren is prachtig en met fantasie vorm gegeven en heeft flinke 
afmetingen, goed voor kinderen van deze leeftijd en wat ouder. De beweegbare onderdelen, loopbrug, 
kruisbogen (waarmee echt pijltjes geschoten kunnen worden), enz. nodigen uit tot spannende 
veroveringen. Er zitten drie dwergen/ridders bij plus een trol, waardoor volop fantasie/rollenspel 
gespeeld kan worden. Leuk om alleen of met een vriendje/vriendinnetje te spelen. Het in elkaar zetten 
van de toren vraagt de nodige constructieve vaardigheid. Leerzaam, maar wel zo prettig als een ouder 
wat hulp biedt bij het in elkaar zetten om teveel frustratie te voorkomen. 
 
 
WowWee Fingerlings HUGS 
Eldohm, ca € 34,99 
 
Artikelomschrijving: 
Dit interactieve knuffelaapje komt in het roze (Bella) en blauw (Boris) en zijn 40 cm lang. Gebaseerd op 
de eerste robot Fingerlings van WowWee. Deze pluche beesten reageren op hoe hij wordt gebruikt. 
Wanneer ze worden gewiegd, maken ze slaapgeluiden en doen ze hun ogen dicht, wanneer je hun snuit 
tegen je wang aanhoudt, komt er een kusgeluid uit. Je kan je eigen stem opnemen, met overgooien 
maken zij een 'wiieeiieieieehhh'-geluid, maar als de knuffel op de rug wordt geklopt maken ze een boer-
geluidje. Dit zijn enkele voorbeelden van de 40+ geluidsopties die uit het aapje komen. 
 
De mening van de jury: 
Dit is een interactieve knuffelaap om mee te knuffelen en te stoeien. Leuk om mee te nemen met zijn 
lange armen en benen. Je wordt vrolijk van deze knuffel met hele hoge emotionele waarde. Hij maakt 
veel leuke geluidjes. In roze en blauw verkrijgbaar. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Een interactieve knuffelaap waar je blij van wordt! Hij is lekker zacht, ziet er schattig uit met zijn grote 
ogen en nodigt daarmee erg uit tot knuffelen. Als je HUGS in de lucht gooit of knuffelt, maakt hij/zij 
allerlei geluidjes waar je vrolijk van wordt. Hij kan kusjes geven en op een heerlijk rustgevende manier 
knorren. HUGS kan je stem opnemen en met een vrolijk piepstemmetje terugspelen. Met al zijn verbale 
uitingen is HUGS vooral een leuke knuffel en speelkameraad die veel positieve emotie teruggeeft. 
Misschien ook een rolmodel om van te leren hoe een kind positieve emoties aan anderen terug kan 
geven? Leuk om in je eentje of met vriendjes/vriendinnetjes rollenspel mee te spelen. 



 

 
 
 
 
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  
 

MIND Designer Robot 
 
ca 54,99 
Clementoni 
www.clementoni.com/nl 

Poopsie Slime  
Surprise Poop Pack 
ca € 10,99 
MGA Entertainment 
www.mgae.com 

L.O.L. Surprise  
under wraps 
ca € 14,99 
MGA Entertainment 
www.mgae.com 

Concept Kids Dieren 
 
ca € 25,00  
Enigma Distribution 
www.enigmadistribution.nl 

Squirrels go Nuts 
 
ca € 14,95 
Smart  
www.smartgames.eu 

 
 
MIND Designer Robot 
Clementoni, ca € 54,99 
 
Artikelomschrijving:  
Educatieve robot die kinderen de basisprincipes aanleert van coderen en programmeren. Ontdek de 
wereld van de blokprogrammering, Mind tekent afbeeldingen en meetkundige figuren. Mind is op afstand 
bestuurbaar met je smartphone of tablet. Je kan hem tevens besturen door je stem te gebruiken met de 
spraakherkenning. Mind is intelligent en herkent zijn eigen positie en reageert op de opdrachten. 
Maakt deel uit van het STREAM technologie en CODING LAB onderwijsprogramma!  
 
Toelichting van de leverancier: 
STREAM is de vernieuwde versie van STEM, Stem is een internationale term om alle “technische” 
producten en onderwijs in onder te brengen, was eigenlijk een initiatief van President Obama om 
jongeren van vandaag in deze studierichtingen te oriënteren omdat we later in de toekomst deze 
“techneuten” zullen nodig hebben om al onze robots en auto’s zonder chauffeur enz te beheren, te 
controleren en te herstellen. 
STREAM: science, technology, robotics, egineering, arts en mathematics. 
Coding lab is de subcategory onder de category wetenschap en spel waar alle producten met robotica, 
programmeren, coderen onder vallen.  
 
De mening van de jury: 
Een robot die leuk is voor jong en oud. Uitdagend. Hiermee leren jonge kinderen al spelend 
programmeren! De robot tekent goede strakke lijnen. Het is gewoon tof wat hij kan. Prima prijs/kwaliteit 
verhouding. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Mind is een robot, vorm gegeven als een soort ruimtevaartuig op wieltjes. Hij kan op verschillende 
manieren bestuurd worden vanaf een tablet of mobieltje, met je stemgeluid of door een aantal 
programmaknoppen op het apparaat zelf. MIND kan ook verbaal antwoorden. Aan de hand van de 
instructies kunnen stappen in de robot geprogrammeerd worden om een bepaalde route te rijden. Met 
een stift die met de punt onder de robot uitsteekt kunnen vervolgens allerlei figuren (rechte lijnen) 
getekend worden. Op de tablet kan met een cursor of met programmaknoppen een figuur getekend 
worden, die vervolgens door MIND op papier wordt gezet. MIND kan daarnaast ook geprogrammeerd 
worden om op een spelbord bepaalde routes af te leggen om een aantal opdrachten uit te voeren. De 



 
programmeur moet daarbij rekening houden met het perspectief van MIND (denken vanuit de positie van 
MIND op het bord). MIND biedt verschillende niveaus van complexiteit, van voorgeprogrammeerde 
figuren tot het volledig zelf programmeren van plaatjes. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor de 
invoer van de programma's. Een leuke manier voor kinderen om kennis te maken met robots, techniek 
en eenvoudig (blok)programmeren. Bevordert daarnaast het ruimtelijk inzicht en plannen. 
 
 
Poopsie Slime Surprise Poop Pack 
MGA Entertainment, ca € 10,99 
 
Artikelomschrijving: 
Maak magische eenhoornpoep met Poopsie Slime Surprise. Met een beetje eenhoornmagie en glitters 
maak je de mooiste poep. Bewaar de poep om het magische speelplezier keer op keer opnieuw te 
beleven.  
1. Doe de Unicorn = eenhoorn food in het flesje 
2. Schenk er 2 bekertjes water bij 
3. Schud 1 minuut 
4. Wacht 10 minuten 
5. Kneed de geur en de unicorn magic in de slijm 
en je hebt magische Eenhoornpoep. 
 
 
De mening van de jury: 
Helemaal van deze tijd. Verschillende rages in een artikel: verzamelen, slijm, Unicorn en unboxing. Veel 
plezier voor weinig geld. Verzamel alle bekertjes. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Het maken van en spelen met Slime is onverdeeld populair. Dit pakket biedt de mogelijkheid om zelf 
slime te maken met verschillende kleuren, glitters en geuren. Kinderen kunnen er een stukje 
fijnmotorische creativiteit in kwijt en beleven vooral plezier aan het experimenteren, mengen en kneden 
van het materiaal. Ook leuk om samen met een ander te doen en/of de resultaten te delen met vriendjes 
of vriendinnetjes. Meedoen met wat populair is bevordert de sociale interactie. 
 
 
L.O.L. Surprise under wraps 
MGA Entertainment, ca € 14,99 
 
Artikelomschrijving: 
L.O.L. Surprise!-poppen waren op een top geheime missie toen hun dier verdween! Zoek naar 
verrassende aanwijzingen in de Eye Spy Series™ om hun dier te vinden! 
L.O.L. Surprise! Eye Spy Series  UnderWraps-poppen bevatten 15 nieuwe verrassingen! Pak het 
vergrootglas uit om codes te zoeken en verrassingen te ontgrendelen! Elke pop heeft een vermomming. 
Verwijder alle lagen om te zien wie het is! De vermomming verandert in verschillende mode-accessoires! 
Mix en match outfits voor talloze nieuwe looks!  Verzamel ze allemaal! 
 
De mening van de jury: 
Ze zijn zo leuk! De codes geven deze L.O.L. Surprises iets extra’s. Zoeken naar keuzes en dan 
verzamelen. Ziet er mooi uit: goede vormgeving. En in de koker kun je geheime briefjes bewaren! 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De L.O.L. ballen zijn een feestje om laagje voor laagje uit te pakken, iets wat veel kinderen heel leuk 
vinden. De spanning van wat elk laagje of elke stap weer voor verrassing zal opleveren! Aan deze L.O.L. 
bal is een ‘spionage- element” toegevoegd, in de vorm van een speciaal vergrootglas, een briefje met 
codes en op de bal (meer een capsule) een aantal tweetallen van draaislotjes. Dat maakt het extra leuk 
en spannend. Aan de hand van de combinaties van codes op het codebriefje, moeten de slotjes in de 
goede stand worden gezet, waarna weer een vakje open gaat en het kind kan kijken wat er in zit. In het 
hoofdvak zit het poppetje en in de andere vakjes zitten allerlei accessoires, zoals kleding, tasjes, enz. In 



 
15 stappen wordt het poppetje helemaal compleet. Er zijn diverse modellen poppen, dus kinderen 
kunnen een hele collectie opbouwen. Het grootste plezier zit in het uitpakken, waar een kind wel zo'n 10 
minuten mee bezig kan zijn. Vooral leuk in gezelschap op een kinderfeestje. Behalve een stukje fijne 
motoriek, moet ook het nodige speur- en denkwerk verricht worden en geëxperimenteerd worden om de 
vakjes open te krijgen. 
 
 
Concept Kids Dieren 
Enigma Distribution, ca € 24,99 
 
Artikelomschrijving:  
Gebruik de iconen op het spelbord om familieleden en vriendjes zoveel mogelijk dieren te laten raden en 
samen te winnen! Concept Kids Dieren is een coöperatieve versie van het spel Concept, geschikt voor 
kinderen van 4 jaar en ouder. Er zijn extra tips/spelregels om het spel aan te passen aan het niveau van 
kinderen van 6 jaar en ouder. 
 
De mening van de jury: 
Eindelijk is de jeugdvariant van Concept verkrijgbaar. Een spel waarbij je verplicht moet luisteren naar je 
kind. Leuk voor zowel de ouder als het kind. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Concept Kids Dieren is een leuk familie- of vriendenspel, waarbij samengewerkt moet worden om zoveel 
mogelijk dieren te raden. Kinderen kunnen op het spelbord aanwijzingen geven over het te raden dier 
door raampjes op plaatjes te leggen die iets verklappen over het te raden dier, zoals kleur, aantal poten, 
waar het leeft, schubben, snavel, enz., enz. Het spel bevordert het abstract denken. Kinderen moeten 
zowel analytisch denken (het dier ontleden in kenmerken) als synthetisch denken (welk dier voldoet aan 
deze eigenschappen?), terwijl kinderen tegelijk van de anderen van alles kunnen leren over (nieuwe) 
dieren. Het stimuleert creatief en vindingrijk denken. Doordat het spel coöperatief is, kunnen ook de 
jongere kinderen goed meedoen en zich optrekken aan de oudere kinderen. Een heel leuk, leerzaam en 
positief raadspel! 
 
 
Squirrels go Nuts 
Smart, ca € 14,95 
 
Artikelomschrijving: 
“Verschuif de eekhoorns en verstop de nootjes.” 
De winter komt eraan. Kan jij de eekhoorns helpen om hun wintervoorraad onder de grond te 
verstoppen? “Squirrels Go Nuts” is een schuifpuzzel met 60 opdrachten van makkelijk tot razend 
moeilijk. 
Spelregels (kort) 
1) Plaats de eekhoorns en de noten op het spelbord zoals aangeduid. 
2) Verschuif de eekhoorns horizontaal en verticaal over het spelbord, zodat alle noten in een opening 
vallen. 
3) Je hebt de oplossing gevonden wanneer alle noten in een opening in het spelbord zitten. 
 
De mening van de jury: 
Een totaal nieuwe 3D variant op de spellen van Smart. Je moet niet alleen van links naar rechts 
schuiven maar ook zorgen dat de nootjes onder de grond verdwijnen. En dat is grappig. Leuke en mooie 
vormgeving. Een spel dat goed past bij de leeftijd. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Squirrels go Nuts is een mooie en leuk vorm gegeven smartgame voor één persoon (maar er mag 
natuurlijk samengewerkt worden). Het bestaat uit een vierkant bord waarop een aantal rechthoekige 
stukken verschoven moeten worden om vanuit een bepaalde beginsituatie een probleem op te lossen. 
Op de meeste stukken zit een eekhoorn met daarvoor een gaatje waarin een eikel ligt. Door de stukken 
op de juiste manier te verschuiven vallen de eikels in de juiste gaatjes op het speelbord. De leuke 



 
vormgeving en het verdwijnen van de eikels in de gaatjes zorgen voor een grappig effect dat zeker 
jongere kinderen zal enthousiasmeren. Squirrels go Nuts stimuleert ruimtelijk inzicht en probleem 
oplossend vermogen. Al spelend leren kinderen hoe ze dit soort problemen efficiënt moeten aanpakken 
en oplossen. Het spel vereist planning: er moet logisch nagedacht en vooruitgedacht worden. Kinderen 
moeten zich goed concentreren op het aan te pakken probleem (gerichte aandacht), en naarmate de 
oplossingen ingewikkelder worden is ook steeds meer volgehouden aandacht/doorzettingsvermogen 
nodig. Een leuke smart game met een 'special effect'. 



 

 
 
 
 
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  
 

Gravitrax® Starter set 
 
ca € 49,99 
Ravensburger 
www.ravensburger.nl 

Boomtrix 
 
ca € 29,99 
Goliath 
www.goliathgames.nl 

Monopoly  
valsspelers editie 
ca € 31,99 
Hasbro 
www.hasbro.com/nl-nl 

The Climbers 
 
ca € 39,99 
999 Games 
www.999games.nl 

Twickto® Aviation #1 
 
ca € 84,99 
Twickto 
www.twickto.com 

 
 
Gravitrax® Starter set 
Ravensburger, ca € 49,99 
 
Artikelomschrijving: 
Met het GraviTrax® kogelbaan systeem kan je je eigen kogelbaanwereld bouwen. Gebruik de diverse 
bouwelementen om een parcours vol actie te maken en je kogels naar de finish te brengen. Het 
GraviTrax® kogelbaan systeem kan met uitbreidingen eindeloos worden aangepast en vergroot, voor 
gegarandeerd grenzeloos bouw- en speelplezier! 
 
De mening van de jury: 
Old school in een nieuw jasje. Dit is eindelijk een coole knikkerbaan met nieuwe trucjes! Beetje 
technisch, zelf bepalen hoe de baan wordt en je kunt zowel een eenvoudige als ingewikkelde baan 
bouwen. Heel veel speelplezier. Er zitten verschillende boekjes met voorbeelden bij.  
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De Gravitrax Starter Set is een veelzijdige knikker/kogelbaan, waarmee met behulp van allerlei losse 
elementen diverse kogelbanen gebouwd kunnen worden. Met behulp van bouwstenen kunnen op een 
bodemplaat pilaren gebouwd worden waartussen plastic gootjes van verschillende lengte worden 
gehangen waarover de kogels naar beneden kunnen rollen. Er zijn allerlei speciale elementen om 
meerdere kogels tegelijk te laten starten of waar kogels doorheen kunnen vallen of die als wissel kunnen 
werken. Dat biedt veel mogelijkeden om allerlei verschillende kogelbanen te maken. De handleiding 
geeft duidelijke aanwijzingen voor het stapsgewijs bouwen van een aantal banen, maar met een beetje 
ervaring kunnen kinderen hun fantasie gebruiken om hun eigen leuke baan te maken. De Gravitrax 
bevordert ruimtelijk inzicht, constructievaardigheden (fijne motoriek en creativiteit) en gevoel voor de 
werking van de zwaartekracht en dynamica De elementen en bouwwerken ogen technisch en 
futuristisch,wat technisch geöriënteerde kinderen zal aanspreken. Het biedt veel plezier zowel met het 
bouwen als spelen en is ook leuk om samen met een vriendje of vriendinnetje (of ouder) mee te spelen. 
 
 
 
 
 
 



 
Boomtrix 
Goliath, ca € 29,99 
 
Artikelomschrijving: 
BoomTrix combineert het plezier van vrijuit bouwen, met het trainen van inzicht en creativiteit en het 
onbewust leren begrijpen van natuurkundige principes. 
 
De mening van de jury: 
Boomtrix is verslavend leuk en frustrerend tegelijk: je blijft proberen tot het lukt. Een precisie actie. Ook 
leuk voor volwassenen. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De Starter set van Boomtrix bestaat uit een lanceertoren plus een aantal trampolines waarmee je banen 
kunt bouwen om een kogel  - springend van de ene naar de andere trampoline - in een doel te krijgen. 
De kunst is om de trampolines zo te plaatsen dat de kogel steeds de volgende trampoline weet te 
bereiken en uiteindelijk het doel. Dat vraagt uitproberen, observeren, nadenken, conclusies trekken 
(oftewel experimenteren) en vervolgens een mogelijk betere opstelling uitproberen. Ook is enig 
doorzettingsvermogen vereist. De mogelijkheden zijn in feite onbeperkt en worden alleen begrensd door 
het aantal trampolines - er is volop ruimte voor creativiteit. Kinderen kunnen hiermee spelen met de 
wetten van de zwaartekracht en dynamica en daar onbewust kennis over op doen.  
 
 
Monopoly valsspelers editie 
Hasbro, ca € 31,99 
 
Artikelomschrijving: 
Heb jij wel zin in nog veel meer vals spel? Speel dan als een échte valsspeler! In deze versie mag alles! 
Valsspeel-, Kans- en Algemeen Fonds kaarten geven je bepaalde voordeeltjes, beloningen en straffen, 
maar daarnaast mag je zoveel valsspelen als je maar wil! Steel geld van de bank, trek je niks aan van de 
dobbelstenen, ontsnap uit de gevangenis - probeer het allemaal! Bij dit spel moet je verschrikkelijk goed 
opletten (alles is verdacht!) en je zult wat huisregels moeten afspreken om al te enthousiaste valsspelers 
in toom te houden. Er kunnen dingen gebeuren die niet in deze spelregels besproken worden. Je speelt 
geheel op eigen risico! 
 
De mening van de jury: 
Bij deze Monopoly mag je alles doen wat je altijd al stiekem deed. Het spel wordt sneller gespeeld dan 
het origineel. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Een versie van Monopoly waarbij valsspelen een onderdeel van het spel is geworden. De regels zijn 
grotendeels zoals bij het oorspronkelijke Monopolyspel, maar je hoeft niet eerst huizen te bouwen om op 
een straat een hotel te plaatsen: er zijn alleen nog hotels. Nieuw in deze versie is dat er ook 
valsspeelkaarten zijn die uitnodigen tot oneerlijk spelen. Als je bedrog tijdens je beurt niet wordt ontdekt, 
dan wordt je valse actie goedgekeurd en word je beloond. Word je valsheid ontdekt, dan vertelt de 
valsspeelkaart wat de negatieve consequenties zijn. Het spel vereist strategisch inzicht: hoe kun je de 
regels het beste inzetten om je doel te bereiken: aan het eind de rijkste persoon te zijn. Een kind (of 
volwassene) moet dus goed inzicht hebben in hoe de regels zich in de praktijk vertalen in voor- of nadeel 
en afwegingen maken tussen voordelen op de korte en de lange termijn. Dat vraagt om goede kennis 
van de regels, ook in de valsspeler-versie van het spel. Het vraagt om planning en (cognitieve) 
flexibiliteit: wat doe je als de uitvoering van je plan verhinderd wordt door een medespeler? Spelers 
kunnen zich erg inleven in dit spel, waardoor - gezien de grote belangen - de emoties soms hoog op 
kunnen lopen. Het spel is een uitdaging voor de emotieregulatie; goed om rekening mee te houden bij 
jongere kinderen die meespelen of de meer temperamentvolle gevallen. Het spel biedt voor ouders de 
mogelijkheid om gecontroleerd hun kind te leren omgaan met tegenvallers. Kinderen leren ook in deze 
versie om te gaan met regels: het vals spelen is nog steeds aan regels gebonden, en waarschijnlijk 
zullen de medespelers nu extra alert zijn (gerichte en verdeelde aandacht) op vals spelen. Het blijft een 
heel leuk spel om samen te spelen - mits je tegen fikse competitie kan. 



 
The Climbers 
999 Games, ca € 39,99 
 
Artikelomschrijving: 
In dit eenvoudig te leren tactisch driedimensionaal spel probeer je als eerste het hoogste punt te 
bereiken. De 35 gekleurde houten blokken van verschillend formaat worden willekeurig neergezet, 
waardoor elk spel anders is. Je mag echter uitsluitend op blokken van je eigen kleur en neutrale blokken 
klimmen. Ladders en blokkeerstenen kunnen gebruikt worden om moeilijke situaties te overwinnen, 
maar kunnen per spel slechts één keer worden ingezet. 
De handleiding bevat verschillende variaties voor nog meer uitdaging. 
 
De mening van de jury: 
Mooi vormgegeven 3D spel. Bouw je eigen pad naar de top van de berg. Nieuw spelelement: je hebt 
ruimtelijke creativiteit nodig. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De Climbers is eenvoudig qua materiaal en spelregels, maar biedt oneidige variatiemogelijkheden voor 
leuk tactisch spel. Eerst moet er een mooie berg gemaakt worden van blokken van verschillende lengte 
en in verschillende kleuren. Vervolgens moeten twee tot vier kinderen proberen om met hun poppetje als 
eerste de top te bereiken. Daarbij kunnen ze stapsgewijs klimmen over de blokken van hun eigen kleur 
of over neutrale blokken. Met laddertjes kunnen ze grotere stappen maken en daarnaast kunnen ze ook 
nog blokkades opwerpen voor de anderen. Door in jouw beurt een blok handig te verplaatsen kun je 
mogelijk weer een of meerdere stappen omhoog klimmen. Daardoor verandert de berg steeds van vorm 
en moeten de spelers hun plan steeds weer aanpassen. Het spel vraagt ruimtelijk en tactisch inzicht, 
planningsvermogen en (cognitieve) flexibiliteit. Leuk om samen te spelen. 
 
 
Twickto® Aviation #1 
Twickto, ca € 84,99 
 
Artikelomschrijving: 
Twickto Aviation. De magie zit ‘m in de symmetrie. 
Technisch uitdagend speelgoed waarmee je snel een grote Helikopter bouwt. Je bouwt de Helikopter 
door de Bricks met de Twicks te koppelen. Specifieke onderdelen zoals rotorbladen, plaatdelen en 
hoekstukken maken het eindresultaat groot, sterk en stoer. De luchtvaartkleuren van een blauw/ grijze 
combinatie verfraaien het bouwmodel. De afmeting van het bouwwerk is maar liefst 119 cm. 
 
De mening van de jury: 
Met Twickto kun je heel snel indrukwekkend grote bouwwerken maken, die je vervolgens weer makkelijk 
uit elkaar kunt halen. Leuk dat er vier modellen met de bouwstenen uit de doos kunnen worden 
gemaakt. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Twickto Aviation is een bouwpakket om een grote helikopter of ander vliegtuig te bouwen. Het materiaal 
bestaat uit een flink aantal bouwstenen (balken van verschillende lengte met gaten; de bricks), 
verbindingselementen (twicks), twee rotorbladen en nog enkele hulpstukken. De bouwstenen kunnen vrij 
gemakkelijk met de twicks aan elkaar bevestigd worden. Het leuke van dit speelgoed is het bouwen zelf 
en het uiteindelijke omvangrijke eindresultaat, waar elk kind trots op zal zijn. Behalve de helikopter 
kunnen er ook nog een vliegtuig en een ruimtevaartuig gemaakt worden met dezelfde materialen. 
Kinderen kunnen de handleiding volgen of hun eigen creativiteit gebruiken om zelf een bouwwerk te 
maken. Het speelgoed bevordert constructievaardigheden (ruimtelijk inzicht, fijne motoriek) en technisch 
inzicht. 



 

 
 
 
 
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  
 

Manhattan 
 
ca € 29,99 
999 Games 
www.999games.nl 

Reis door de ruimte met 
André Kuipers 
ca € 19,95 
Just Games 
www.justgames.nl 

Recoil 
 
ca € 149,99 
Goliath 
www.goliathgames.nl 

Nintendo Labo -  
Mixpakket 
ca 70,00 
Ninendo 
www.nintendo.nl 

Cube Puzzler Pro 
 
ca € 14,95 
Smart 
www.smartgames.eu 

 
 
Manhattan 
999 Games, ca € 29,99 
 
Artikelomschrijving: 
In dit driedimensionaal bouwspel probeer je veel en zo hoog mogelijke wolkenkrabbers in bezit te nemen 
om verschillende wijken van Manhattan te controleren. Aan het begin van elke ronde moet je kiezen 
welke blokken je wilt bouwen. Omdat de plannen van de andere spelers onbekend zijn, is daar enige 
planning en flexibiliteit voor nodig. Je bouwkaarten bepalen de locaties waar in je beurt jouw blokken 
mag bouwen. Word de grootste onroerendgoedmagnaat van Manhattan. 
 
De mening van de jury: 
Dit spel is een verrassende hoogvlieger. Je kunt verschillende strategieën volgen: ga je voor de korte of 
de lange termijn? Ook kun je meeliften op je medespelers. Leuk dat het de hoogte in gaat. Goede 
vormgeving. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Bij Manhattan gaat het om het bouwen van wolkenkrabbers. Iedere speler heeft blokjes van zijn eigen 
kleur en in verschillende hoogtes, die op het speelbord op elkaar gestapeld kunnen worden om 
wolkenkrabbers van verschillende hoogte te bouwen. Bouwkaarten geven aan waar je mag bouwen. 
Iedere speler kan aan elke wolkenkrabber meebouwen, maar de kunst is om een wolkenkrabber in jouw 
bezit te krijgen en de bijbehorende punten op te strijken. Het spel vraagt ruimtelijk inzicht en overzicht, 
planning en het flexibel inspelen op veranderingen in de situatie als gevolg van de acties van de 
voorgaande spelers. Een goede oefening in tactisch inzicht. De bouwactiviteiten resulteren in een mooi 
driedimensionaal speelbord met transparante wolkenkrabbers in verschillende kleuren. Mooi om te zien, 
leuk om samen te spelen. 
 
 
Reis door de ruimte met André Kuipers 
Just Games, ca € 19,95 
 
Artikelomschrijving:  
Reis door de ruimte met André Kuipers! 
Trotseer de ruimte en ga op jacht naar verbazingwekkende objecten en verschijnselen uit het universum. 
Bij iedere missie die je voltooit leer je over het heelal en verdien je een flightpatch. Weet jij zo snel 
mogelijk je missies te volbrengen en als eerste terug te keren naar je raket? Dan heb je gewonnen! 



 
Een uniek ruimtevaartspel van André Kuipers. 
 
De mening van de jury: 
Een makkelijk te leren spel en bovendien een uitdagend goede combo van thema en spel. Sluit aan bij 
de leeftijd. Leuke vormgeving en mooie prijs. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Reis door de Ruimte is een strategisch bordspel dat ruimtelijk inzicht, planning en flexibiliteit vereist. Je 
astronaut beweegt langs rechte lijnen door de ruimte en moet onderweg “flightpatches” ophalen. Wie als 
eerste zijn flightpatches heeft verzameld en weer terug is bij het ruimteschip, heeft gewonnen. Omdat je 
in de ruimte alleen rechtdoor kunt vliegen, moet je tegen objecten aanvliegen om een hoek te kunnen 
maken. Een aantal van die objecten liggen vast, andere kun je zelf verplaatsen. De kunst is om van 
tevoren zo goed mogelijk te plannen hoe je al je flightpatches zo efficiënt mogelijk kunt ophalen. 
Probleem daarbij is dat je voorgangers de situatie op het bord veranderd kunnen hebben. Dat vraagt 
flexibiliteit om snel een nieuwe route te bedenken. Ook kun je je tegenspelers dwars zitten door objecten 
te verplaatsen. Het spel bevordert ruimtelijk inzicht en redeneren, planning en cognitieve flexibiliteit. Er 
zijn tien moeilijkheidsniveaus, waardoor het spel lang kan blijven boeien. 
 
 
Recoil 
Goliath, ca € 149,99 
 
Artikelomschrijving: 
Recoil brengt het videogame genre tot leven en brengt kinderen weer naar buiten en aan het bewegen. 
Met je mobiele telefoon transformeer je de hele wereld tot jouw speelveld en kun je met tot wel 16 
vrienden tegelijk spelen. 
 
De mening van de jury: 
Van de nieuwste technologie is bij de Recoil gebruik gemaakt. Lekker buiten bewegen en spelen met en 
tegen elkaar. Bij gebruik van de app op de mobiele telefoon kost het je geen data, alleen de batterij 
wordt gebruikt. Na aankoop kun je direct met z’n tweeën spelen. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Recoil is een schietspel, maar dan niet achter je laptop of tablet, maar rennend buiten of door het huis, 
of waar je maar wil. Het spel bestaat uit twee geweren, waar je je mobieltje op kunt monteren, een 'hub' 
waarmee de spelers (mobieltjes) met elkaar verbonden zijn en een app die het spel regelt. Recoil kan 
met meer dan twee spelers gespeeld worden (wat het spel aanmerkelijk leuker en spannender maakt), 
maar dan moeten er extra geweren aangeschaft worden. De app houdt met behulp van GPS bij waar 
alle spelers zich bevinden, wie er geraakt wordt, hoeveel munitie en schade je hebt, enz. Via oortjes die 
verbonden zijn met je mobiel kun je realistische schietgeluiden horen. Door het gebruik van mobieltje en 
app is dit spel een kruising tussen een computergame en een schietspel in de open lucht. De app voegt 
allerlei elementen en effecten toe, zoals registreren of je ook echt raak geschoten hebt, de puntenscore 
en de plek waar iedereen zich bevindt. Het spel vraagt overzicht, verdeelde aandacht (voor omgeving en 
het scherm), reactiesnelheid en bevordert vooral ook motorische activiteit. Misschien een handige 
manier om kinderen die vast gegroeid zijn aan hun computerscherm weer buiten en in beweging te 
krijgen. In elk geval leuk en spannend voor kinderen die van schieten en samen buiten spelen houden. 
 
 
Nintendo Labo – Mixpakket 
Nintendo, ca € 70,00 
 
Artikelomschrijving: 
Nintendo Labo bestaat uit software en kartonnen bouwplaten waarmee je samen met de Nintendo 
Switch interactieve creaties kunt creëren. Bouw vijf interactieve creaties, zoals een piano, motor en 
hengel. Combineer je bouwwerken met de Nintendo Switch en de Joy-Con-controllers voor unieke 
spelervaringen en ontdek hoe de technologie van de Nintendo Switch samenwerkt met jouw creaties. 
Alle instructies die je nodig hebt voor je Toy-Con-creaties zijn in de software verwerkt. 



 
 
De mening van de jury: 
Het lijkt dat je een doos met karton koopt, maar Nintendo Labo is zo veel meer. Mooi stevig karton: alles 
blijft heel. Je kunt ook zelf iets maken en dan bijvoorbeeld gitaar spelen. Er zijn meerdere sets 
verkrijgbaar. Je hebt er wel een Nintendo Switch bij nodig. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Met Nintendo Labo kun je uit kartonnen bouwplaten apparaten maken waarin de Nintendo Switch 
gemonteerd kan worden. Met de Switch kunnen de apparaten (bijvoorbeeld een piano) vervolgens 
functioneel gemaakt worden of kan met het aparaat (bijvoorbeeld een stuur) een computerspelletje 
gespeeld worden. De toegevoegde waarde zit vooral in de bouwpakketten. Aan de hand van de 
instructies op de Switch worden de kartonnen onderdelen in elkaar gevouwen tot een driedimensionaal 
eindproduct. Dat vraagt en bevordert ruimtelijk inzicht (hoe kom je van 2D naar 3D?), nauwkeurig 
werken (fijne handmotoriek), concentratie en vooral volgehouden aandacht/doorzettingsvermogen. Het 
kan een hele klus zijn om een apparaat in elkaar te zetten, dus de frustratietolerantie kan op de proef 
worden gesteld. Als je kind hier niet zo handig in is, dan is hulp van een ouder best wenselijk. Leuk om 
de vaardigheid in en ervaring met techniek te bevorderen en ook om met een ouder samen aan te 
werken. De software biedt ook mogelijkheden voor eigen creativiteit voor de gemotiveerde doorzetters. 
 
 
Cube Puzzler Pro 
Smart, ca € 14,95 
 
Artikelomschrijving:  
Kan jij een kubus maken met 6 balvormige puzzelstukken? Om elke opdracht tot een goed einde te 
brengen zal je ruimtelijk inzicht, logica en deductie moeten combineren. 
De transparante kubus heeft een dubbele functie! Wanneer je de transparante kubus opent kan je hem 
van een opbergdoosje in een spelbord veranderen. 
Bij het spel zit een boekje met 80 echte 3D-opdrachten en hun oplossing. 
 
De mening van de jury: 
Cube Puzzler pro is een uitdagende 3D puzzel met zowel makkelijke als moeilijke opdrachten. Ideaal 
voor onderweg.  
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De Cube Puzzler Pro is een leuk vorm gegeven driedimensionale smart game (puzzel). Met behulp van 
zes verschillend gekleurde puzzelstukken moet steeds een kubus gevormd worden in een doorzichtige 
kubusvormige houder die op een punt staat. De puzzelstukken hebben verschillende vormen en bestaan 
uit balletjes die aan elkaar vast zitten. Het eindresultaat ziet er steeds uit als een kleurige kubus van 
ballen. Het spel vraagt concentratie, ruimtelijk inzicht en probleem oplossend vermogen en afhankelijk 
van de moeilijkheidsgraad, volgehouden aandacht en doorzettingsvermogen. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
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  
 

The Great Tour  
 
ca € 29,99 
Selecta Spel en Hobby 
www.selecta.nl 

Azul 
 
ca € 39,99 
Enigma Distribution 
www.enigmadistribution.nl 

Muse 
 
ca € 19,99 
999 Games 
www.999games.nl 

Crystal Card Kit 18x18 cm 
 
ca € 5,99 
IT Netherlands 
www.itnetherlands.nl 

 

 
The Great Tour  
Selecta Spel en Hobby, ca € 29,99 
 
Artikelomschrijving:  
Welkom bij de Great Tour! 
Europa heeft vele hotspots en jij gaat ze bezoeken met een groep toeristen in een minibus. 
Je rijdt van La Scala in Milaan naar de Arc de Triomphe in Parijs om daarna koers te zetten naar 
Amsterdam. 
De concurrentie probeert het sneller en beter te doen dan jij. 
Dus moet je je tickets handig uitzoeken en slim manoeuvreren. 
Wie dat het beste doet scoort de meeste punten. 
De bonus voor de snelste Great Tour kan het spel compleet op zijn kop zetten. 
The Great Tour, stuur je minibus sneller langs 5 Europese hotspots dan je concurrenten. 
 
De mening van de jury: 
Een populair spelconcept met uitdagende perspectieven. Trek door Europa. Lekker retro en een goede 
prijs/kwaliteit verhouding. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De Great Tour bestaat uit een speelbord met een kaart van een deel van Europa, vijf grote steden en 
een verbindend wegennet, plus speelkaarten en fiches. Het geheel is uitgevoerd in een soort retro (jaren 
50-)stijl. Doel is om zo veel mogelijk routes tussen de steden af te leggen en bonuspunten te 
verzamelen. Het spel vraagt om tactisch inzicht: Hoe kun je de regels en omstandigheden het beste 
uitbuiten om je eigen doel zo snel mogelijk te bereiken en anderen daarbij te dwarsbomen?  Benodigde 
vaardigheden zijn ruimtelijke planning en flexibiliteit en creativiteit wanneer je plan door andere spelers 
gedwarsboomd wordt. Een leuk spel om samen te spelen met vrienden of familie. 
 
 
Azul 
Enigma Distribution, ca € 39,99 
 
Artikelomschrijving: 
In het tactische bordspel Azul moet je voor de Portugese koning Manuel I de muren van zijn koninklijk 
paleis met kleurige tegels versieren. Tijdens het bezoek van de Portugese koning aan het Alhambra in 
Zuid-Spanje was de koning namelijk erg gebiologeerd van de prachtige Azulejos (de oorspronkelijke 



 
witte en blauwe keramische tegels) waarmee de muren van het paleis waren gedecoreerd. Daarom gaf 
hij onmiddellijk de opdracht om zijn paleis met soortgelijke decoratieve tegels te verfraaien.  
Vorm patronen met de tegels om het paleis te versieren. Voor specifieke patronen en completerende 
sets, scoor je extra punten. Maar heb je materialen verspild? Dan worden er punten in mindering 
gebracht. De speler met de meeste punten, wint het spel! 
 
De mening van de jury: 
Azul is de ontdekking van het jaar. Een aangename verrassing. Echt een nieuw spel met een originele 
vormgeving. Mooie steentjes. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Bij Azul gaat het erom om combinaties van gekleurde tegeltjes te verzamelen en daarmee punten te 
vergaren. Het spel wordt per ronde in drie fasen gespeeld. In de eerste fase worden een set tegels met 
hetzelfde patroon gekozen. Hoe meer dezelfde tegels hoe gunstiger, maar de tegels die blijven liggen 
kunnen in het voordeel van de tegenspelers zijn. Er moeten dus strategische afwegingen gemaakt 
worden. In de tweede fase moeten de tegels per patroon in rijen van een tot vijf tegeltjes gelegd worden. 
Het is gunstig om rijen te vullen, maar dat zal maar beperkt lukken. Tegels die overblijven leveren 
strafpunten op. Ook hier moeten dus strategische keuzes gemaakt worden. In de derde fase kunnen 
tegels uit de rijen die helemaal gevuld zijn op het tegelplateau gelegd worden. Door goed vooruit te 
denken kunnen in deze fase de meest gunstige combinaties gemaakt worden, die de meeste punten 
opleveren. Het spel is mooi vorm gegeven en vooral de tegeltjes zien er mooi en kleurig uit. Een spel dat 
overzicht, planning en strategisch inzicht vereist. 
 
 
Muse 
999 Games, ca € 19,99 
 
Artikelomschrijving: 
In dit creatieve partyspel probeer je als team op basis van de aanwijzing van je "muze" de juiste kaart te 
kiezen. Omdat de muze de te kiezen kaart en een inspiratiekaart van een ander team krijgt, is dat nooit 
eenvoudig. De inspiratiekaart geeft aan hoe de muze zijn aanwijzing mag geven. Lukt het jouw team om 
de juiste kaart aan te wijzen? Dan krijgen jullie de kaart. Zo niet, dan wint het andere team de kaart. 
Welk team wint er als eerste 5? 
 
De mening van de jury: 
Muse is een listig spel waarbij je creatief je tegenstanders moet omzeilen, maar ook hun creativiteit op 
de proef moet stellen. Prachtige vormgeving.  
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Muse is een partygame voor twee teams, die aan de hand van aanwijzingen moeten proberen zoveel 
mogelijk kaarten te winnen. De kaarten zijn mooi vorm gegeven en ogen sprookjes/fantasy-achtig. Elk 
team heeft een “muze” die aanwijzingen mag geven aan de overige teamleden die moeten leiden tot het 
raden van de juiste kaart. Het soort aanwijzingen dat de muze mag geven wordt bepaald door een 
inspiratiekaart. Echter: de muze krijgt de kaart die moet worden gekozen èn de inspiratiekaart van de 
tegenspelers. Die zullen de combinatie van deze kaarten zo kiezen dat het extra moeilijk wordt om 
goede aanwijzingen te geven om de juiste kaart te kunnen raden. Dat vraagt veel creativiteit van de 
muze om toch bruikbare aanwijzingen te geven en van het radende team om tot de goede kaart te 
komen. Het gaat dus vooral om flexibel en verbaal creatief denken. Het dwarsbomen en al dan niet 
komen tot de goede oplossing zal voor veel hilariteit zorgen. 
 
 
Crystal Card Kit 18x18 cm 
IT Netherlands, ca € 5,99 
 
Artikelomschrijving: 
Met deze Crystal Card Kit® maak je prachtige diamond painting kaarten. De diamonds worden volgens 
een symbolenlijst met een werkpen op een voorbedrukt patroon geplakt. Het Crystal Card Kit ® patroon 



 
is bedrukt met een speciale lijm. Zoek het juiste zakje diamonds uit, doop de werkpen in de wax, pak 
dan een diamond op uit het bakje en plak deze op het juiste symbool.  
De pakketten worden geleverd met een voorbedrukte kaart, envelop, voorgesorteerde gekleurde 
diamonds, een werkpen, 1 blokje wax en duidelijke instructies. 
 
De mening van de jury: 
Verstuur persoonlijke kaarten via de post! Mooi resultaat. Dit is echt iets voor een brede doelgroep: 
beoefen dezelfde hobby als je moeder en je oma.  
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De Crystal Card is een kaart met een mooie afbeelding, waarop “diamonds” (glinsterende, bolle halve 
kralen) moeten worden geplakt om de kaart af te maken. De kralen zijn voorgesorteerd in zakjes per 
kleur en worden met een pennetje op de juiste genummerde rondjes geplakt. Het eindresultaat is een 
mooie kaart met glossy diamonds, leuk om te maken en aan een ander te geven of zelf te bewaren. Het 
maken van de kaarten vraagt goede oog-hand coördinatie en fijne motoriek (nauwkeurig werken), goed 
opletten (gerichte concentratie) en voldoende geduld (volgehouden aandacht). 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
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  
 

Paco Ŝako  

 
ca € 44,95 
Paco Sako  
www.pacosako.com 

iKNOW Hitlist  
 
€ 19,99 
Selecta Spel en Hobby 
www.selecta.nl 

Exit 
 
ca € 14,99 
999 Games 
www.999games.nl 

Jurassic World  
the Boardgame 
ca € 39,99 
Just Games 
www.justgames.nl 

 
 
Paco Ŝako 
Paco Sako, ca € 44,95 
 
Artikelomschrijving:  
Paco Ŝako is een nieuwe vorm van schaken. Het wordt gespeeld op hetzelfde bord, met dezelfde 
stukken en dezelfde bewegingen van de stukken. Echter is slaan er niet meer bij en kunnen er slechts 
omarmingen gemaakt worden. Het einddoel is het omarmen van de andere speler zijn of haar koning. 
Door middel van eenheden die er gevormd kunnen worden, zijn er een aantal interessante en leuke 
nieuwe mogelijkheden ontstaan. Zo kan een speler door het overnemen van "de dans" stukken vrij 
spelen en zodoende meerdere stukken in één beurt verplaatsten. Dit resulteert in kettingreacties die het 
spelletje ingenieus, leuk verrassend en soms snel maken. 
 
De mening van de jury: 
Dit is knuffelschaak, samen zwieren over het schaakbord. Schaken is een zeer dynamisch spel 
geworden. Mooie vormgeving. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:  
Pako Ŝako werkt met het normale schaakbord, dezelfde speelstukken en regels voor het bewegen en 
slaan als bij het normale schaken, maar in dit geval wordt het slaan vervangen door het omarmen van 
een stuk van de tegenstander. De stukken hebben daartoe een wat andere vorm, waarbij ze min of meer 
gehalveerd zijn, zodat ze in elkaar passen en met elk ander stuk van de tegenstander kunnen 
samengaan. Hierdoor ontstaan compleet nieuwe,verrassende spelmogelijkheden. Wanneer een stuk 
gecombineerd is, kunnen zowel zwart als wit het stuk  - volgens de regels die bij het eigen stuk horen - 
het stuk verplaatsen. Daarnaast kan er een kettingreactie optreden, waarbij een deel van de combinatie 
overspringt op een bestaande combinatie, waardoor het stuk dat daar verplaatst wordt vrij komt en weer 
een andere combinatie kan omarmen, enz. Deze regels leiden tot een verhoging van de dynamiek en de 
mogelijkheden van het schaken. Het blijft een echt strategisch denkspel, waarbij ruimtelijk overzicht, 
plannen, creativiteit en flexibiliteit (veranderen van strategie wanneer je plan gedwarsboomd wordt) 
vereist zijn. 
 
 
 
 
 



 
iKNOW Hitlist  
Selecta Spel en Hobby, ca € 19,99 
 
Artikelomschrijving: 
Eén onderwerp met acht antwoorden; hoeveel kun jij er noemen? Weet jij ze allemaal?? 
Hoeveel Italiaanse gerechten ken jij? En hoeveel social media-apps kun jij noemen? 
Klinkt makkelijk maar de zandloper tikt de tijd snel weg. 
iKNOW HIT LIST zit vol leuke, moeilijke, grappige onderwerpen, waarmee je kennis en je snelheid wordt 
getest. 
Je scoort veel punten als je veel begrippen van de HIT LIST in de  kaarthouder kunt afvinken ; je wint als 
je ook nog kunt inschatten hoeveel je medespelers weten. 
Het perfecte spel voor een avondje vol gezelligheid! 
 
De mening van de jury: 
Hoeveel denk jij te weten van wat je vrienden weten! Goede vragen en een grote diversiteit aan 
onderwerpen. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Bij iKNOW Hitlist moet je in een beperkte tijd zo veel mogelijk antwoorden noemen over één onderwerp. 
Hiervoor is “verbale fluency'”- verbale vlotheid en uitgebreide feitenkennis nodig: hoe goed is jouw brein 
in staat om relevante informatie snel uit je kennisbestand te halen? De onderwerpen zijn breed en soms 
ook grappig. Dat houdt het spel leuk voor iedereen. Bij het beantwoorden kun je kiezen voor extra 
aanwijzingen om de vraag te beantwoorden. Dat kost echter wel punten, dus hier moeten strategische 
afwegingen gemaakt worden. Belangrijke toevoeging is dat je mag inschatten hoeveel goede 
antwoorden de andere speler zal geven. Daar kun je ook goed punten mee verdienen! Hierdoor kun je 
dit spel ook succesvol spelen als je geen wandelende encyclopedie bent. Het al dan niet onjuist 
inschatten van de kennis van de medespelers zal veel hilariteit oproepen, wat voor veel extra spelplezier 
zal zorgen. Veelzijdig, leerzaam en amusant spel om met vrienden of familie te spelen. 
 
 
Exit 
999 Games, ca € 14,99 
 
Artikelomschrijving: 
Ontsnap zo snel mogelijk uit de verlaten boshut in dit escape room-spel. Probeer binnen anderhalf uur 
alle puzzels op te lossen en alle codes te breken. Alleen dan ontsnappen jullie uit de locatie waar jullie 
opgesloten zitten. Logisch nadenken en doorzettingsvermogen zijn vereist om dit spel tot een goed 
einde te brengen. En komen jullie er echt niet uit, dan bevat het spel tipkaarten om jullie op het goede 
spoor te brengen. 
 
De mening van de jury: 
Exit is escape room in een doosje. Een unieke en spannende belevenis. Net zoals bij een echte escape 
room: je speelt het wel één keer. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Exit is een eenmalig escape-room spel, waarbij binnen een bepaalde tijd allerlei raadsels/puzzels 
moeten worden opgelost om uit de benarde positie te ontsnappen. Aan de hand van een boekje, kaarten 
en enkele andere zaken moeten oplossingen worden gevonden. Die kunnen vervolgens met een 
decodeerschijf gecontroleerd worden op hun juistheid. Per onderdeel zijn er ook kaarten met 
aanwijzingen om het vinden van de oplossing makkelijker te maken. Kom je er helemaal niet uit, dan is 
er ook een kaart met het juiste antwoord, zodat je verder kunt. Het leukst is het natuurlijk om zonder 
aanwijzingen binnen de tijd te ontsnappen uit de escape-room. De escape-situatie en tijdsdruk zorgen 
voor extra spanning in dit spel. Dat stelt het probleemoplossend vermogen extra op de proef. Hoe ga je 
om met je emoties en hoe blijf je goed samenwerken met je medespelers om tot de oplossing te komen? 
Hoe zorg je dat de anderen naar jouw goede ideeën luisteren? Een goede oefening in logisch denken, 
probleem oplossen, emotieregulatie, communicatie en samenwerken. Leuk en spannend om samen met 



 
vrienden te spelen.  
 
 
Jurassic World the Boardgame 
Just Games, ca € 39,99 
 
Artikelomschrijving: 
Maak samen met je vrienden het grootste en meest verbazingwekkende dinosaurus-pretpark ter wereld!  
Verdeel iedereen in verschillende rollen en spreek af wie botten gaat opgraven, DNA in dinosaurussen 
gaat veranderen, gebouwen gaat bouwen of het park gaat financieren. 
Maar let op! De dinosaurussen kunnen ontsnappen! 
Kunnen jij en je vrienden een themapark met dinosaurussen beheren? 
 
De mening van de jury: 
Beheer je eigen themapark met dit coöperatieve spel. Sluit helemaal aan bij de trend van dit moment. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Jurassic World is een coöperatief spel waarin moet worden samengewerkt om dynosaurussen op te 
laten groeien en op een veilige manier het park te beheren. Er moeten botten worden opgegraven, DNA 
moet worden gebruikt om de dyno's te produceren en er moeten gebouwen komen. Daarvoor is geld 
nodig en hulp van medespelers, die elk op een bepaald gebied expert zijn (archeoloog, wetenschapper, 
enz.). Wanneer de dynosaurussen op het spelbord verschijnen kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan 
die ook weer bedwongen moeten worden. Het spel vraagt samenwerking, strategisch denken en 
planning, waarbij iedere speler zijn/haar unieke talent tot zijn recht kan laten komen. Het thema (Jurassic 
Park) is populair en zal veel jongeren aanspreken. Een spannend en leuk coöperatief spel. 
 
 


