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Persbericht 

nominaties 2018: 

technisch vernuft, spannende spellen en artikelen van deze tijd 
en nog veel meer 

 

De vakjury heeft artikelen gekozen:  

- die helemaal bij deze tijd horen 

- waarin de nieuwste technische toepassingen zijn verwerkt 

- leuke en spannende spellen 

 

Begin juli zijn 15 deskundige juryleden bijeengekomen. Gedurende twee dagen is er gespeeld en zorgvuldig 

beoordeeld. Uiteindelijk zijn in zeven leeftijdsgroepen 31 artikelen gekozen. 

De vakjury bepaalt aan de hand van vastgestelde criteria welke artikelen een nominatie hebben gekregen.  
 
Gelet wordt bijvoorbeeld op: 

- speelwaarde 
- prijs/kwaliteit verhouding 
- originaliteit 

 

Nominaties op de site 

Alle genomineerde artikelen zijn te vinden op www.speelgoedvanhetjaar.nl met artikelomschrijving, 

mening van de jury en een toelichting door de ontwikkelingspsycholoog. Vanaf begin september wordt 

iedereen gevraagd te stemmen.  

Op 16 september a.s. kan met alle artikelen worden gespeeld tijdens de speeldag in Hoorn. Daar kan ook 

worden gestemd. Het artikel met de meeste stemmen in een categorie wordt winnaar in die leeftijdsgroep.  

Op Facebook en Instagram zal de verkiezing speelgoed en spellen actief zijn, houd het in de gaten! 

Amsterdam, augustus/september 2018 

Enkele bijzonderheden: 

▪ de vakjury bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende disciplines, journalisten, 
speelgoedinkopers en –detaillisten, spellendeskundigen, een pedagoog en een 
ontwikkelingspsycholoog 

▪ op www.speelgoedvanhetjaar.nl zijn alle genomineerde artikelen te vinden 
▪ de winnaars in de verschillende leeftijdsgroepen worden door de consument bepaald 
▪ op www.speelgoedvanhetjaar.nl kan iedereen tot en met 4 november stemmen 
▪ spelen en stemmen met het genomineerde speelgoed kan ook op 16 september in Hoorn, zie 

www.speeldag.nl  
▪ de kleurplaat is vanaf de site te downloaden. In iedere leeftijdscategorie wordt één winnaar bepaald. 

Hij of zij krijgt een van de genomineerde artikelen 
▪ op 7 november worden de winnaars van de leeftijdscategorieën bekend gemaakt 
 
Voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:  

Op www.speelgoedvanhetjaar.nl zijn alle teksten, afbeeldingen, het logo en nog meer te downloaden. 

 

Informatie bij Miesje van Rijn 

Verkiezing Speelgoed van het Jaar, Postbus 96070, 1006 EB Amsterdam 

telefoon 020 6100820, www.speelgoedvanhetjaar.nl, e-mail: info@speelgoedvanhetjaar.nl 
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