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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
ZoomiZooz
Klim Verken Boomhuis
ca. € 49,95
VTech Electronics
www.vtechnl.com

Codi, Mijn RoboDino

Brain Train

ca. € 44,95
VTech Electronics
www.vtechnl.com

ca. € 27,99
Smart
www.smartgames.eu

ZoomiZooz Klim Verken Boomhuis
VTech, ca € 49,95
Artikelomschrijving:
Zoomizooz zijn kleine tuimeldiertjes die verkrijgbaar zijn in 24
verschillende varianten. Het Klim Verken Boomhuis laat de diertjes
rollen, tollen en dollen waardoor het de fijne motoriek van kinderen
tussen de 1 en 5 jaar stimuleert. Plaats de ZoomiZooz op de
Magische Zoomizone en hoor hoe het diertje zijn naam roept en
grappige zinnetjes en melodietjes brengt.
De mening van de jury:
Een vrolijk, aantrekkelijk en kleurrijk boomhuis waarin meer te ontdekken valt dan dat je ziet. Past
perfect bij de leeftijd, is stimulerend en heeft veel speelwaarde. Je kan erg veel verschillende dingen
doen en je blijft spelen.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Het ZoomiZooz Boomhuis is een mooi vorm gegeven speeltoestel dat de zintuigelijke en motorische
ontwikkeling van de jongste kinderen op een leuke en uitdagende manier stimuleert. De veelkleurige
boomhut bestaat uit een boomstam met bovenop een huisje, een lift, een glijbaan die in een spiraal om
de stam naar beneden loopt en nog een ander soort glijbaan waarmee poppetjes 'gelanceerd' kunnen
worden. De poppetjes zijn kleurgie dierenfiguren met een ronde onderkant, waardoor ze waggelend over
de spiraal naar beneden bewegen. Soms blijven ze hangen, waardoor een kind gestimuleerd wordt het
poppetje een zetje te geven. De spiraal om te boomstam bevordert ruimtelijk inzicht en 'continuïteit van
object': verdwijnt het poppetje of komt het ergens anders weer te voorschijn? Met een lift kan het kind de
poppetjes weer naar boven verplaatsen, waar het poppetje op verschillende manieren langs diverse
routes naar beneden 'gelanceerd' kan worden. De geluidjes, kleurigheid en spelmogelijkheden nodigen
jonge kinderen steeds weer uit tot ontdekken. Het bevordert de zintuigelijke (zien, horen, tast) en
motorische ontwikkeling (rechtop zitten, balans, vastpakken en manipuleren), ruimtelijk inzicht en inzicht
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in oorzaak en gevolg. Aansprekend ontwikkelingsspeelgoed waar een jong kind veel plezier aan zal
beleven. Geschikt vanaf het moment waarop een kind rechtop kan zitten.

Codi, Mijn RoboDino
VTech, ca € 44,95
Artikelomschrijving:
Maak kennis met verschillende muziekstijlen, gevoelens en karakters
samen met Codi, Mijn RoboDino van VTech®. Plaats de stekels op de rug
van Codi en zie wat er gebeurt! De set bevat 3 stekels per
categorie: muziekstijl, gevoel en karakter. Het is mogelijk om 27
verschillende combinaties te maken. Druk op de Dino dans-toets om Codi
te zien dansen. Berg na het spelen de stekels op in het dino ei.

De mening van de jury:
Een dino met uitstraling! Hij ziet er schattig uit, heeft grote stukken die makkelijk in de hand liggen, is
robuust. Met de verschillende “stekels” kan je eindeloos combineren. Vast ook heel leuk voor jongetjes.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Codi is een aansprekende dinosaurus (een lieve T-rex met grote ogen) die kan dansen op muziek.
Peuters kunnen het gedrag van de dino 'programmeren 'met behulp van drie stekels, die ze op de rug
van de dino kunnen plaatsen. Met de stekels kunnen jonge kinderen ontdekkenderwijs karakter,
stemming/gevoel en dans/muziekstijl combineren waardoor de dino 27 variaties in gedrag (dans en
muziek) kan laten zien. De emoties zijn niet heel erg gedifferentieerd, dus het is de vraag of jonge
kinderen deze kunnen onderscheiden. De variaties, beweging/dans en muziek maken de dino tot leuk
speelgoed waar jonge kinderen veel plezier aan zullen beleven. De RoboDino kan muzikaliteit
bevorderen en inzicht in oorzaak en gevolg.

Brain Train
Smart, ca € 27,99
Artikelomschrijving:
Met Brain Train, een vormenspel, wordt het brein getraind. Deze
trein is zowel een puzzel als een speelgoedtrein. Plaats de
vormen in de juiste volgorde in de wagons. De opdrachten
worden steeds moeilijker omdat steeds minder aanwijzingen
worden gegeven. Je moet er voor zorgen dat je op het goede
spoor zit en dat alle wagons aan elkaar vastzitten voordat de trein
het station verlaat. Een spel met 48 opdrachten voor kinderen
vanaf 3 jaar.
De mening van de jury:
De Brain Train is speelgoed en spel in één. De jongste kinderen spelen met de trein, oudere kinderen
maken de opdrachten. Een blokkenstoof 3.0! Mooie naam, verpakking en materiaalkeuze. Uitdagend
speelgoed. De uitleg/spelregels zijn heel helder.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
De Brain Train is een leuke, kleurige smart game voor de jongste kinderen. Hij bestaat uit een locomotief
en twee wagonnetjes plus blokjes met verschillende vormen en kleuren. Een aantal blokjes zit met een
touwtje aan elkaar vast, zodat de wagonnen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De blokken voelen
prettig aan en liggen goed in de hand bij jonge kinderen. De jongste kinderen kunnen lekker rondrijden
met het treintje (goed voor de motoriek) en daar plezier aan beleven. Vervolgens kunnen ze op een
ontdekkende manier leren om de vormen in de juiste uitsparingen op de locomotief/wagonnetjes te
plaatsen (oog-hand coördinatie, fijne motoriek, onderscheiden van verschillende vormen). In een
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volgende stap kunnen ze proberen om opdrachten uit het boekje na te maken. Dat vraagt al gelijk een
behoorlijk stukje probleemoplossend vermogen en logisch denken. Daar zullen de ouders in het begin
hun kind mee op weg moeten helpen. Voor de ouders zal het leuk zijn om te zien hoe hun kind leert
begrijpen hoe het werkt en vervolgens zelfstandig aan de slag gaat. Leuk doorgaand
ontwikkelspeelgoed voor de jongste kinderen.
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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
Cubby de Beer

Bob Bilnaad

ca. € 99,99
Hasbro
www.hasbro.nl

ca. € 24,99
Hasbro
www.hasbro.nl

Crocs’ Socks!
Krok’s Sokken
ca. € 22,99
ca. € 16,95
Smart
BS Toys
www.smartgames.eu www.bs-toys.com
Smart Farmer

Tropical Zoo
ca. € 9,95
TM Essentials
www.totum.nl

Cubby de Beer
Hasbro, ca € 99,99
Artikelomschrijving:
Deze levensechte beer is verbazend interactief! Cubby houdt er van
om gekieteld te worden en speelt graag een spelletje kiekeboe. Blaas
op z’n neus voor verassende reacties! Cubby heeft een 3 in 1
accessoire om hem eten en drinken te geven en om zijn zachte vacht
goed te borstelen. Met meer dan 100 geluids- en
bewegingscombinaties en een slaapmodus met vele bedtijdgeluiden
en -liedjes is Cubby het speelmaatje om mee te spelen.

De mening van de jury:
Cubby is een leuke grote beer om veel mee te knuffelen, voelt heerlijk zacht aan en is lekker aaibaar. Je
nieuwe favoriete maatje. De beer heeft een goede mimiek, bewegingen die er heel echt uitzien en heel
handig: alle accessoires (beker, kam en eten) kunnen in elkaar geklikt worden.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Cubby is een donzige beer, die met zijn/haar geluidjes, bewegingen, grote ogen en zachte vacht
uitnodigt tot knuffelen en verzorgen. Cubby kan drinken uit een flesje en eten van een honingraat. De
bewegingen met het hoofd, de armen, mond en oren komen realistisch over en roepen warmte en
sympathie op. Goed voor de ontwikkeling van empathie en pro-sociaal gedrag. Een fijn maatje voor
kinderen die behoefte hebben warmte en hechting. Cubby zal het hart van menig kind (en ouder) stelen.

Bob Bilnaad
Hasbro, ca € 24,99
Artikelomschrijving:
De loodgieter repareert een verstopping en iedereen neemt hem in de maling! Zijn broek valt misschien
naar beneden en dan worden alle spelers nat gespoten! In dit spel plunderen spelers om beurten de
gereedschapskist van de loodgieter en plaatsen ze het gereedschap op zijn riem. Doe voorzichtig! Als
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de broek van de loodgieter tijdens de beurt van een speler naar beneden
valt, spuit er water uit de gootsteen en is die speler af.
De mening van de jury:
Een spetterend spel! Leuk en spannend: wanneer krijg jij water over je
heen? Spelletjes met water blijven leuk voor kinderen.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Bob Bilnaad is een spel dat garant staat voor spanning en hilariteit! Bob is
een loodgieter die met zijn hoofd onder het aanrecht een lekkage aan het
repareren is. Zijn billen en broek met riem steken onder het aanrecht uit.
De spelers moeten om de beurt allerlei gereedschappen aan zijn riem
hangen, en daar zit het 'gevaar': op een onvoorspelbaar moment wordt de riem te zwaar en spuiten er
naar alle kanten straaltjes water uit de gootsteen. Lachen geblazen dus! Een heel leuk, eenvoudig
spelletje om met vriendjes/vriendinnetjes of het gezin te spelen; zeker op een warme dag. Een spel waar
iedereen veel lol aan beleeft en dat zorgt voor gezamenlijk vermaak en positieve verbinding. Voor
sommige jonge kinderen kan de spanning en/of het nat worden tot overprikkeling zorgen. Het spel kan
dus ook leerzaam zijn om daarmee (met hulp van een ouder) om te leren gaan.

Smart Farmer
Smart, ca € 22,99
Artikelomschrijving:
Hou de dieren uit elkaar! Beestenboel op de boerderij! De
dieren maken er een bende van en moeten van elkaar
gescheiden worden maar de boer heeft maar drie eenvoudige
hekken om zijn land te verdelen in aparte weides. Help de boer
door de hekken op de juiste plaats te zetten, zodat de paarden,
koeien, schapen en varkens hun eigen plek krijgen. En zorg er
voor dat elk dier zijn eigen drinkbak heeft.
De mening van de jury:
Een mooi vormgegeven spel met schattige kleine beestjes van thermoplastisch rubber waardoor deze
zacht aanvoelen. Leer logisch denken en test je probleemoplossend vermogen. Met verschillende
niveaus van makkelijk naar moeilijk.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Een mooi vorm gegeven smart game met boerderijdieren. Het doel is om de verschillende soorten
dieren (schapen, varkens, koeien en paarden) van elkaar te scheiden met hekken. Het boekje laat
plaatjes zien van de plek waar de verschillende dieren staan en vervolgens moet het kind de hekken op
de juiste plek zetten om de dieren uit elkaar te houden. Dat vraagt ruimtelijk inzicht, verbeelding
(mentaal visualiseren van mogelijke oplossingen), planning en out-of-the-box denken (mentale
flexibiliteit). De moeilijkheidsgraad wordt geleidelijk opgebouwd, zodat kinderen makkelijk kunnen starten
en in hun vaardigheid kunnen groeien. Daarmee wordt de motivatie behouden en de volgehouden
aandacht en het doorzettingsvermogen geleidelijk opgebouwd. Als een kind er een keer niet uit komt,
dan zijn de oplossingen in het boekje terug te vinden. In principe wordt het spel solitair gespeeld en kan
daarom ook leerzaam zijn voor kinderen die moeite hebben om in hun eentje te spelen. Ze moeten het
dan wel leuk vinden, dus goed om de kinderen als ouder op gang te helpen en te prikkelen om zelf
verder te gaan.
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Crocs’ Socks! Krok’s Sokken
BS Toys, ca € 16,95
Artikelomschrijving:
De krokodil mist een sok! Zorg dat je de eerste bent
die zijn bijpassende sok vindt zodat kroko weer een
compleet paar heeft. Het Crocs' Socks! spel is een
actief gezelschapsspel voor 2 tot 4 spelers en
geschikt om te spelen door kinderen en ouders. Het
spel bestaat uit 24 kaarten met gekleurde sokken,
24 kaarten met de krokodil met maar één sok aan en 4 ploppers. Een van de deelnemers draait een
kaart om en daarna probeert iedereen zo snel mogelijk de missende sok te vangen met de plopper.
Maar let op! Heeft de kroko een linker-, of een rechtersok nodig?
De mening van de jury:
Krok’s Sokken is een lekker snel reactie spel. Leuke uitvoering en prima prijs.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Krok's Sokken is een leuk gezelschapsspel waarbij goed kijken en reactiesnelheid belangrijk zijn. De
spelers krijgen een plaatje te zien van Krok (een alligator) met maar één sok aan. Op tafel liggen een
groot aantal kleurrijke plaatjes van sokken met allemaal verschillende patronen (links- en rechts
georiënteerd). De kinderen moeten zo snel mogelijk de passende sok erbij zoeken. Als ze denken het
kaartje met de juiste sok gezien te hebben, dan proberen ze die zo snel mogelijk op te pakken met een
'plopper' (gootsteenontstopper/ stokje met een zuignap eraan). Kinderen moeten dus snel details
waarnemen in het grotere totaalplaatje. Het vraagt om visueel scannen, waarnemen van visuele details,
patroonherkenning, spiegelen en het ontwikkelen van een efficiënte zoekstrategie en daarnaast snel
reageren, of juist jezelf afremmen als je ziet dat je toch niet het goede plaatje probeert vast te zuigen
('inhibitie'). De combinatie van de plopper en het snel reageren zorgt voor veel hilariteit. De spelers
moeten wel redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Kinderen die een stuk jonger zijn dan de anderen zullen
zelden een kaartje te pakken krijgen en kunnen dan gefrustreerd raken.

Tropical Zoo
TM Essentials, ca € 9,95
Artikelomschrijving:
Met deze speelset kunnen, op eenvoudige wijze, leuke 3Ddieren worden gemaakt. In de bijgeleverde handleiding is
goed te zien, hoe de vierkante kralen neergelegd moeten
worden. Vervolgens kunnen de pixelbeads natgespoten
worden met het waterspuitje en hechten ze aan elkaar. Een
set leuke 3D-figuren is het resultaat. Pixelen is populair onder
kinderen uit de doelgroep. De pixelbeads zijn veilig in gebruik.
De mening van de jury:
Een leuke, complete en veilige speelset voor zowel jongens als meisjes. Je bouwt drie dimensionaal.
Goed voor de fijne motoriek. Veel speelwaarde voor een lage prijs: een leuk verjaardagscadeautje!
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Met deze knutselset kunnen kinderen eenvoudige 3-D dieren maken door plastic blokjes met water aan
elkaar te plakken. Op een plaatje wordt aangegeven waar de kralen (kleine kubussen) geplaatst moeten
worden. Door eerst het plaatje met een verstuiver nat te maken, plakken de kralen aan elkaar.
Vervolgens kan het dier opgepakt worden en kunnen er nog kralen onder of boven op worden geplakt.
De set helpt jonge kinderen op weg om knutselwerkjes te maken en bevordert de creativiteit en het
plezier in het zelf maken van dingen. De uitleg is eenvoudig en spreekt voor zich. Het vervaardigen van
de dieren bevordert de fijne motoriek en de oog-hand coördinatie en tevens de volgehouden aandacht.
De inspanningen worden beloond met een leuk eindproduct dat je kunt weg geven en waar je trots op
kunt zijn (positieve competentiebeleving).
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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
#Snapstar

Blazelets
Style Studio
ca. € 19,99
ca. € 24,95
Yulu
Ravensburger
www.yulutoys.com www.ravensburger.nl

Turbo Force –
Super Racetrack Set
ca. 14,99
ca. 49,95
Smart
VTech Electronics
www.smartgames.eu www.vtechnl.com
Colour Catch

Lynx
ca 24,99
Identity Games
www.identitygames.nl

#Snapstar
Yulu, ca € 19,99
Artikelomschrijving:
#SNAPSTAR is een verzameling van 6 Social Influencer
poppen. De grote beweeglijkheid van de poppen en de
verwisselbare kleding, accessoires en haarstijlen zorgt
voor eindeloos speelplezier. De poppen komen met een
green screen en een stand, waardoor kinderen een
fotoshoot kunnen doen met hun favoriete pop. Met de
#SNAPSTAR Studio-app voeg je achtergronden, make-up
en haarstijlen toe. Als je klaar bent sla je de foto op of kun
je deze delen met vrienden en familie!
De mening van de jury:
Met de Snapstar poppen leert je kind op een veilige manier om te gaan met sociale media. Voor
iedereen is er wel een pop: er zijn zes verschillende. Een green screen als achtergrond om te
fotograferen en een standaard voor de pop worden meegeleverd. Met andere kapsels en make-up kan
de hele look en feel van de pop worden veranderd.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
De Snapstar, (mode)popin zes verschillende uitvoeringen en een bijbehorende app waarmee de poppen
in een virtual reality wereld geplaatst kunnen worden. De poppen zien er hip, cool en 'fashionable' uit wat
jonge meiden heel erg zal aanspreken. Ze hebben elk een eigen uitstraling, waardoor er voor de meeste
meisjes wel een pop bij zit die ze aanspreekt. De poppen zijn behoorlijk flexibel en voeten, benen,
armen, handen en hoofd kunnen bijna elke stand aan nemen. Haar, kleding en accessoires kunnen
verwisseld worden met spullen die los bij gekocht kunnen worden. Er wordt een 'green screen'
meegeleverd, zodat er met een mobieltje foto's kunnen worden gemaakt van de pop, die met een
bijbehorende app in allerlei achtergronden kunnen worden geplakt. Voor jonge meiden die van mode en
aankleedpoppen houden, zullen de Snapstars bijna onweerstaanbaar zijn. Leuk om met een of meer
vriendinnen met ieder hun eigen pop een fantasiespel te spelen, met mode bezig te zijn en leuke virtual
reality plaatjes te maken. Extra accessoires en kleding kan los bij gekocht worden, wat de
speelmogelijkheden (naast de virtual reality mogelijkheden) vergroot. De Snapstars bieden veel sociaal
(en ook solitair) speelplezier.
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Blazelets Style Studio
Ravensburger, ca € 24,95
Artikelomschrijving:
De Style Studio is een complete set voor het maken van armbanden
met magisch poeder en water. Met de spullen uit de handige koffer
kun je armbanden ontwerpen en meteen al je onderdelen opbergen.
Doe het poeder in de speciale vorm en dompel die in de met water
gevulde koffer. Als ze dan ook nog met glitter worden versierd, krijg je
hele coole armbanden!
De mening van de jury:
Eindelijk een andere techniek om armbandjes te maken. Leuke verpakking. Fijn materiaal om mee te
werken en je kunt zelf allerlei versieringen bedenken. Maak allemaal verschillende armbandjes met en
zonder glitter.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Met Blazelets kunnen kinderen op een nieuwe manier hun eigen armbandjes maken. Daartoe moeten ze
een koordje in een mal spannen, gekleurd poeder in de mal gieten en deze enkele minuten onder water
dompelen. Daarna kan het armbandje uit de mal gedrukt worden en drogen. Als het armbandje
gedroogd is kan er nog glitter op aangebracht worden. Er zijn zes verschillende kleuren poeder,
waarmee bandjes in allerlei kleurpatronen gemaakt kunnen worden. De Blazelets stimuleren op een
makkelijke manier de creativiteit en fijne motoriek. Voor jongere kinderen handig als een ouder ze een
eerste keer helpt, zodat het een leuke, geslaagde ervaring wordt.

Colour Catch
Smart, ca € 14,99
Artikelomschrijving:
Help de dieren hun avondmaal te vangen. Plaats alle puzzelstukken
op het spelbord, zodat de kikkers, insecten en salamanders dezelfde
kleur krijgen als in de opdracht. Maar kijk uit! De dieren zijn
transparant en veranderen van kleur, naargelang de ondergrond
waarop ze geplaatst worden. Een kleurrijk spel met 60 opdrachten
voor kinderen vanaf 7 jaar.
De mening van de jury:
Een uitdagend spel. Veel opdrachten, leuk dat de kikkers en
salamanders van kleur veranderen als je ze op het spelbord legt.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Colour Catch is een solitaire smart game, waarbij kikkers, salamanders en insecten volgens een bepaald
patroon moeten worden neergelegd. De opdrachten (in totaal 60) staan in een boekje en geven aan
welke kleur elk dier moet hebben en of een amfibie een insect vangt of niet. De oplossing - op welke
plek de dieren gelegd moeten worden - moet worden bedacht (de slimme manier) of uitgeprobeerd door
'trial and error'. Als een kind er niet uit komt, dan zijn de oplossingen ook in het boekje te vinden. Colour
Catch bevordert visueel-ruimtelijke waarneming, een flexibele manier van problemen oplossen, logisch
denken en stimuleert de volgehouden aandacht en het doorzettingsvermogen als het moeilijker wordt.
De opdrachten nemen toe in complexiteit, waardoor er relatief makkelijk gestart kan worden en het
oplossingsvermogen kan meegroeien met de mate van uitdaging. Mogelijk ook geschikt voor kinderen
die van een intellectuele uitdaging houden en moeite hebben om zich in hun eentje te vermaken.
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Turbo Force – Super Racetrack Set
VTech, ca € 49,95
Artikelomschrijving:
Met de Turbo Force® Racers kan je een stoere racer worden.
Gebruik het touchpad op de polsband om het voertuig op afstand te
besturen. Schud de polsband boven het voertuig om de
turbo-boost op te laden. Druk vervolgens op de turbo-toets en ga
ervandoor! Wordt de beste Turbo Force® Racer.
De mening van de jury:
Een spectaculair uitziende racebaan voor kinderen van 6 en 7 jaar. Heeft je vriendje ook een armband,
dan kun je samen racen. De autootjes zijn oplaadbaar.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
De Turbo Force Racetrack is een racebaan met enkele loopings en een soort wissel met één race-auto
die vanaf een polsband bestuurd kan worden. Leuk speelplezier voor kinderen die van racen en snelle
auto's houden. Het leukst om samen met een vriendje te spelen, maar dan moet er wel een extra auto
en polsband meegebracht of aangeschaft worden.

Lynx
Identity Games, ca € 24,99
Artikelomschrijving:
Lynx is een zoekspel, waarbij je z.s.m. jouw plaatjes moet
vinden op het speelbord. Alle afbeeldingen worden in het
bakje gestopt en de spelleider geeft elke speler 3 kaartjes.
Vervolgens gaat iedereen op zoek naar zijn/haar plaatjes en
legt hier een gekleurde fiche op. Het spel stopt wanneer een
speler alle drie zijn/haar afbeeldingen heeft gevonden, de
gevonden plaatjes mag je houden. Het doel is om zoveel
mogelijk kaartjes te verzamelen.
De mening van de jury:
Zoek en win. Lynx is een spel waarbij je niet op je beurt hoeft te wachten. Ben jij de snelste? Een
kleurrijk spel voor veel leeftijden, met twee verschillende speelmogelijkheden.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Lynx is een visueel zoekspel. Het spelbord is een grote ronde schijf met een enorm aantal kleurige
plaatjes van voorwerpen, dieren, planten, enzovoort. Elke speler krijgt drie kaartjes met afbeeldingen en
moet die zo snel mogelijk terug vinden op het spelbord en daar markeren met een fiche van zijn eigen
kleur. Als een van de spelers zijn drie plaatjes heeft gevonden, stopt het spel. Iedereen mag de kaartjes
met de juist gemarkeerde afbeeldingen bewaren. Wie na een aantal rondes de meeste kaartjes heeft is
de winnaar. Het spel kan ook nog op een eenvoudigere manier gespeeld worden. Lynx bevordert visueel
scannen, detailwaarneming en reactiesnelheid. Het snel reageren zorgt voor spanning en hilariteit en
maakt het spel leuk. Voor sommige kinderen die minder snel zijn kan het spel tot frustraties leiden.
Daarmee kan het ook (met begeleiding van een ouder) worden gebruikt om de frustratietolerantie van
een kind te versterken.
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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
De Newbury
Spookschool
ca. € 129,99
Lego
www.lego.nl

Nerf Fortnite
AR-L Blaster
ca. € 64,99
Hasbro
www.hasbro.nl

De Schatzoekers van
de Kuala-archipel
ca. € 29,99
999 Games
www.999games.nl

Atlantis Escape
ca. € 14,99
Smart
www.smartgames.eu

Grote burcht van de
Novelmore ridders
ca. € 189,99
Playmobil
www.playmobil.nl

De Newbury Spookschool
Lego, ca € 129,99
Artikelomschrijving:
Lego Hidden Side is speelervaring die ondersteund wordt door
een gratis app en een verhaallijn rond twee youtubers; Jack en
Parker, die in het stadje Newbury mysteries oplossen en op
geesten jagen via hun smartphone. Aan de kinderen wordt
gevraagd hetzelfde te doen. Doordat ze hun telefoon bij de
fysieke Lego modellen houden en in interactie gaan met de
verschillende elementen of “behekste plaatsen”, brengen ze
virtuele spoken tevoorschijn.
De mening van de jury:
Een bestaand speelsysteem met een gigantisch verrassingseffect
door de nuttige toevoeging van de app. Meer speelwaarde dan
het Lego van vroeger. Zonder app ook een leuke, niet al te grote
speelset met heel veel accessoires.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
De Newbury Haunted High School is een constructieset, waarbij kinderen een spookhuis (school)
bouwen met allerlei verborgen griezelelementen die tevoorschijn kunnen worden gehaald door delen van
het gebouw te kantelen of draaien. Daarnaast is er een app, waarmee kinderen allerlei virtuele
(bewegende) spoken aan het bouwwerk kunnen toevoegen met een mobieltje of tablet. De
constructieset gaat vergezeld van een hele uitgebreide handleiding waarin het bouwen van de
spookschool stapje voor stapje wordt getoond met duidelijke plaatjes. Dat neemt niet weg dat het
bouwen een uitdaging kan zijn, dus begeleiding/hulp van een ouder is wenselijk om frustraties te
voorkomen en er een positieve ervaring van te maken. De set bevordert fijne motoriek, oog-hand
coördinatie, constructievaardigheid, 3-D inzicht, technisch inzicht, gerichte en volgehouden aandacht,
doorzettingsvermogen en biedt volop mogelijkheid voor fantasiespel, samen spelen en om ervaring op te
doen met digitale toepassingen.
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Nerf Fortnite AR-L Blaster
Hasbro, ca € 64,99
Artikelomschrijving:
Speel Fortnite in het echt met deze gemotoriseerde Nerf Elite
dartblaster. Schakel de motor in met de versnellingsknop en
haal de trekker over om 1 dart te schieten. De blaster wordt
geleverd met een clip voor 10 darts en 20 officiële Nerf Fortnite
Elite darts, voldoende om de clip helemaal te laden en 10
reservedarts om te herladen. Klap de 2 vizieren aan de
bovenkant van de blaster omhoog om nauwkeurig te mikken.
De mening van de jury:
Fortnite is super populair. Kom achter de computer vandaan en ga naar buiten en speel het spel zelf na
met deze blaster.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
De Nerf Fortnite Blaster is een (semi-automatisch) geweer om schuimrubber pijltjes mee te schieten. De
vormgeving komt van een geweer dat ook in de internetgame Fortnite wordt gebruikt en zal daarmee
kinderen aanspreken die fan zijn van het spel. De spelwaarde ligt in het samen met andere kinderen een
avontuurlijk schietspel beleven. Goed om lekker fysiek bezig te zijn, het liefst buitenshuis en om de
Fortnite-verslaafden te activeren om achter hun scherm vandaan te komen. Reactiesnelheid, grove
motoriek worden gestimuleerd en verder: lekker samen plezier beleven.

De Schatzoekers van de Kuala-archipel
999 Games, ca € 29,99
Artikelomschrijving:
Communicatie tussen de spelers is onmisbaar om de
raadsels die je tegenkomt op te lossen, gebouwen te
verkennen en andere ingrijpende beslissingen te kunnen
nemen. Elke actie moet een beslissing van de groep zijn.
Vorm een team en beslis gezamenlijk waar jullie naartoe
gaan en ervaar levendige avonturen.
De mening van de jury:
Een spel dat lezen leuk maakt! Een avontuurlijk verhaal
voor jonge schatzoekers.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
De Schatzoekers van de Kuala-archipel is een coöperatief spel. Eén tot vier spelers moeten
samenwerken om een gebied met eilanden te onderzoeken om allerlei kostbaarheden (diamanten,
parels, etc.) te verzamelen. De ontdekkingstocht gebeurt aan de hand van verhalen in 'stripboeken'
waarin aanwijzingen verstopt zijn in de vorm van raadsels die opgelost moeten worden. Elke speler heeft
een eigen stripverhaal en unieke sterke eigenschappen, die van pas komen bij het oplossen van de
raadsels. Het antwoord van een raadsel verwijst naar een specifiek plaatje waar de ontdekkingsreis
verder moet worden voortgezet. Hierdoor ontstaan gaandeweg unieke avonturen. Acties kunnen alleen
uitgevoerd worden als hier een meerderheid van de spelers vóór is, waardoor overleg en compromissen
sluiten noodzakelijk is. Het spel bevordert probleemoplossend vermogen, logisch denken,
detailwaarneming, flexibel denken, communiceren en samenwerking.
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Atlantis Escape
Smart, ca € 14,99
Artikelomschrijving:
Ontsnap voor het te laat is van Atlantis voordat deze
mythische stad voor eeuwig onder water verdwijnt. Zoek
de kortste weg van bij de hoogste toren tot aan de haven,
waar een schip ligt te wachten om je in veiligheid te
brengen. Hoeveel treden nog voor je er bent? En zal je
nog op tijd zijn? Atlantis Escape is een compact puzzelspel
voor kinderen vanaf 7 jaar met zestig 3D-opdrachten,
handig om overal mee naar toe te nemen.
De mening van de jury:
Puzzel je een weg naar buiten met dit deksels uitdagende spel. Kun jij ontsnappen uit de zinkende stad?
Heel leuk met spelstukken als trappen en tunnels om de overkant te bereiken.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Atlantis Escape is een drie-dimensionele smart game waarbij vanaf een hoge toren een weg moet
worden gebaand naar de uitgang over gebouwen, trappen en door poorten. Er zijn 60 opdrachten van
oplopende moeilijkheidsgraad, zodat een kind makkelijk kan instappen en spelenderwijs zijn/haar
vaardigheid kan verbeteren. De opdrachten staan in een boekje en laten steeds de beginposities zien
van de toren en de uitgang. Als een kind er niet uit komt, dan zijn de unieke oplossingen ook in het
boekje terug te vinden. Het solitaire spel bevordert ruimtelijk denken, probleemoplossend vermogen,
planning en flexibel denken, volgehouden aandacht en doorzettingsvermogen. Kan ook helpen om
kinderen te leren om zich in hun eentje te vermaken.

Grote burcht van de Novelmore ridders
Playmobil, ca € 189,99
Artikelomschrijving:
Grote burcht met een ophaalbrug, geïntegreerde katapult,
ballista (schietwapen), goederenlift en steenkogelgoten.
De kasteelpoort kan op magische wijze worden geopend
dankzij een mechanisme bovenaan. Via een val komen
indringers in de kelderruimte terecht. Het kasteel kan
veroverd worden via de doorbreekmuur. De burcht kan
langs de open achterzijde worden bespeeld. Afmetingen:
79 x 57 x 44 cm (LxBxH).
De mening van de jury:
Een echte burcht met veel speelmogelijkheden waar
meerdere kinderen tegelijkertijd mee kunnen spelen.
Veelzijdig met talloze hoekjes en plekjes en valkuilen.
Opbouwen en daarna eindeloos spelen. Te combineren
met andere Playmobil sets.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
De burcht van de Novelmore ridders is een groots speelkasteel. Het is prachtig vormgegeven, met
allerlei details, kanonnen, een balista, ridders, ophaalbrug enzovoorts. Kortom: alles wat nodig is om het
kasteel tegen aanvallers te verdedigen. Kinderen kunnen met dit kasteel ridderavonturen uitleven in
uitgebreid fantasiespel. De vele attributen, kamers, en bewegende onderdelen bieden veel variatie in
spelmogelijkheden, waardoor kinderen hier niet snel op uitgekeken zullen zijn. Heel leuk om in je eentje
mee te spelen of samen met een vriendje/vriendinnetje. De set bevordert fantasiespel en samen spelen.

Verkiezing Speelgoed van het Jaar, Postbus 96070, 1006 EB Amsterdam
telefoon 020 6100820, www.speelgoedvanhetjaar.nl, email: info@speelgoedvanhetjaar.nl

speelgoedvanhetjaar.nl
Verkiezing Speelgoed en Spellen 2019

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
De kwakzalvers
van Kakelenburg
ca. € 39,99
999 Games
www.999games.nl

Menara

Pictionary Air

ca. € 42,99
999 Games
www.999games.nl

ca. € 24,99
Mattel
www.mattel.com

Slide Quest

Escape Room The Game:
Jumanji Family Edition
ca. 24,99
ca. € 29,99
Asmodee
Identity Games
www.asmodee.com www.identitygames.nl

De kwakzalvers van Kakelenburg
999 Games, ca € 39,99
Artikelomschrijving:
Iedere speler trekt ingrediënten uit zijn eigen, in de loop van
het spel zelf samengestelde, voorraadbuidel totdat hij denkt
dat zijn drank perfect is. Maar pas op: een paar knalerwten
en de hele drank ontploft. Het is dus beter om op tijd te
stoppen om zo met de opbrengst ervan kostbare
ingrediënten aan te schaffen. Zo vult de voorraadbuidel zich
met steeds meer nuttige ingrediënten, waardoor de
volgende drank meer punten oplevert.
De mening van de jury:
Leuk spel dat eindeloos gespeeld kan worden. Maak zelf een toverdrank, maar voeg niet te veel
ingrediënten toe want door de knalerwten kan de drank ontploffen. Mooi uitgevoerd spel.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
De kwakzalvers van Kakelenburg is een mooi vorm gegeven bordspel, waarbij de spelers drankjes
moeten brouwen. Per ronde worden er punten verdiend en wie aan het eind de meeste punten heeft is
de winnaar. Elke speler heeft een ketel waarin het drankje gebrouwd moet worden. Dat gebeurt door
ingrediënten uit een buidel te pakken en spiraalsgewijs vanuit het midden in de ketel te leggen. Hoe
verder naar buiten, hoe hoger de punten. Tussen de ingrediënten zitten knalerwten, met verschillende
waarden. Wanneer de totale puntenwaarde van de knalerwten boven de 7 komt, ontploft de ketel.
Wanneer bij een speler de waarde van de knalerwten in de buurt van de 7 komt ,moet deze kiezen
tussen stoppen (veilig) of doorspelen en het risico nemen dat de ketel kan ontploffen. Aan het eind van
een ronde worden de punten geteld en kunnen allerlei extra ingrediënten gekocht worden, die weer
voordeel bieden in de volgende ronde. Er moeten voortdurend strategische keuzes worden gemaakt uit
een veelheid aan mogelijkheden. Dat zorgt voor complexiteit in het spel. De regels zijn uitgebreid.
Daarom is het verstandig om de regels voor een prettige start goed door te nemen en uit te proberen.
Hulp van een ouder zal daarbij heel welkom zijn. Wanneer het spel een of twee keer gespeeld is, dan
valt het verder wel mee met de regels. Een voordeel is dat alle spelers tegelijk aan de ronde bezig zijn
en niet hoeven te wachten op de anderen voor ze weer iets kunnen doen. Dat zorgt voor een prettige
'flow' van het spel. Het spel bevordert strategisch en flexibel denken, planning/vooruit denken, overzicht
en het inschatten van kansen. Geschikt om samen met vrienden/vriendinnen te spelen of met het gezin
(vanaf 10 jaar). Het 'ontploffen' van de ketels zorgt voor een leuk verrassingselement.

Verkiezing Speelgoed van het Jaar, Postbus 96070, 1006 EB Amsterdam
telefoon 020 6100820, www.speelgoedvanhetjaar.nl, email: info@speelgoedvanhetjaar.nl

Menara
999 Games, ca € 42,99
Artikelomschrijving:
Bouw de tempel gezamenlijk weer op. Daarbij moeten de
aanwijzingen op elke bouwtekening worden gevolgd.
Gebruik pilaren en tempelvloeren handig en bouw deze
subtiel. Het is belangrijk om de gevolgen van de eigen
speelbeurten onder ogen te zien. Alleen zo kunnen de
andere spelers de bouwplannen nuttig voortzetten!
Misverstanden, overmoed en nadelige bouwtekeningen
hebben elke keer dezelfde fatale gevolgen.
De mening van de jury:
Menara kun je alleen spelen of met maximaal 4 personen. Met meerdere spelers is het een coöperatief
spel waarbij of iedereen wint of iedereen verliest. Maak niet te veel fouten! Hoe hoog gaat de tempel
worden?
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Menara is een coöperatief bordspel, waarbij spelers samen werken om een tempel met een bepaald
aantal verdiepingen te bouwen met behulp van pilaren en stukken vloer. Het spel is mooi vorm gegeven
met pilaren van verschillende kleuren en fantasierijke designs en vormen van de kartonnen vloeren. Als
een speler aan de beurt is, moet hij/zij een opdrachtkaart pakken (met drie verschillende
moeilijkheidsgraden) en de opdracht uitvoeren. Bijvoorbeeld nieuwe pilaren plaatsen of juist pilaren
onder een vloer weg halen. Als de opdracht niet uitgevoerd kan worden, moet de tempel nog een
verdieping hoger worden. De beginsituatie start met drie platen als basis vanwaar de toren moet worden
opgebouwd. De spelers moeten kiezen tussen een brede toren met meerdere vloeren op elk niveau of
een smalle toren met minder vloeren per niveau. Een brede toren kost veel pilaren, maar valt minder
snel om dan een smalle toren. Het spel is afgelopen wanneer het vereiste niveau is bereikt (met zijn
allen gewonnen), of wanneer de toren omvalt of er geen pilaren meer zijn (verloren!). Bij dit spel is
handigheid (fijne motoriek en oog-hand coördinatie) nodig en ook veel strategisch inzicht (kiezen voor
snelle groei of voor een meer stabiele toren). Ook moet er goed worden samengewerkt: tips geven,
overleggen, luisteren naar het advies van anderen. Een leuk handigheidsspel dat fantasierijke
constructies oplevert of dramatische instortingen.

Pictionary Air
Mattel, ca € 24,99
Artikelomschrijving:
Pictionary Air, een doldwaze manier om het klassieke
gezelschapsspel te spelen! Teken in de lucht en je ziet de tekening op
je smart apparaat, een nieuwe speelmanier van dit
tekenspel.Download de Pictionary Air app op je smartphone of tablet
en je kunt spelen. Richt de camera in de app op de speler die tekent
en je ziet die speler mét zijn of haar tekening op het scherm van je
smart apparaat. Of je nu tekent, raadt of kijkt, de resultaten zijn
dolkomisch! Registreer je optreden in de app en lach er later opnieuw
om of deel het met vrienden!
De mening van de jury:
Een luchtig en makkelijk te spelen spel. Laat je creativiteit los in de lucht! De app en het fysieke spel
werken goed samen.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Pictionary Air is een gezelsschaps/partyspel waarbij voorwerpen, etc. door één persoon moeten worden
uitgebeeld en de anderen moeten raden wat het voorwerp is. Het uitbeelden gebeurt met behulp van
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een lichtgevende pointer, waarmee in de lucht getekend wordt. De andere spelers (maar niet de
tekenaar) kunnen de getekende lijnen zien door middel van een app op een mobieltje of tablet. De app
voegt extra mogelijkheden toe waarbij de tijdsduur ingesteld kan worden of een tekening tussendoor
gewist kan worden. Pictionay Air vraagt om verbeelding en creativiteit en bevordert tekenvaardigheid en
fantasie. De tijdsdruk en het (fout) raden van de tekening zorgen voor spanning, hilariteit en veel plezier.
Leuk om positieve emotie met vrienden of familie te delen.

Slide Quest
Asmodee, ca € 24,99
Artikelomschrijving:
Slide Quest is een coöperatief bordspel waarbij
je probeert de ridder te helpen om het einde van
elke kaart te bereiken en daarbij valstrikken en
obstakels te vermijden. Gebruik de hendels om
de ridder te verschuiven. Er zijn 20 kaarten om
te spelen: om te winnen probeer je de ridder
veilig door een wereld van 5 kaarten of de
volledige 20 kaarten te loodsen. De
moeilijkheidsgraad wordt hoger naarmate je van
de ene naar de andere wereld gaat.
De mening van de jury:
Een coöperatief bordspel maar ook opbouwend: het wordt lastiger als je naar een andere wereld gaat.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Slide Quest is een coöperatief handigheidsspel, waarbij twee tot vier spelers moeten samen werken om
poppetjes over een speelbord met hindernissen en gaten via een specifieke route naar een bepaalde
plek te manouvreren. Het speelbord hangt in de doos op handgrepen, die de spelers kunnen
manipuleren om het bord te kantelen en/of te laten wiebelen, zodat de poppetjes de goede kant uit
glijden. Er zijn 20 bodemplaten met oplopende moeilijkheid van de opdracht. Het spel is kleurrijk en mooi
vorm gegeven en is vooral een behendigheidsspel (fijne motoriek en oog-hand coördinatie), waarbij het
belangrijk is om met elkaar af te stemmen en samen te werken. Er moet dus gecommuniceerd worden
om het doel te bereiken. Het spel is ook goed om de gerichte aandacht te stimuleren; een interessante
uitdaging voor impulsieve en drukke kinderen. De afstemming en (grote) kans dat het poppetje in een
gat verdwijnt zorgen voor spanning en lol. Leuk om met vrienden en/of het gezin te spelen.

Escape Room The Game: Jumanji Family Edition
Identity Games, ca € 29,99
Artikelomschrijving:
De Escape Room The Game spellen zijn normaal
gesproken bedoeld voor 16+, maar deze Jumanji
Family Edition kan gespeeld worden vanaf 10 jaar.
Verder is het principe hetzelfde, elk avontuur duurt
een uur en hierin moet je codes zien te vinden om
te 'ontsnappen'. Deze codes voer je in op de
Chrono Decoder door middel van sleutels. De drie
mysteries lopen qua verhaallijn in elkaar over en
vormen samen dus een compleet Jumanji
avontuur.
De mening van de jury:
Wat leuk, een Escape Room The Game spel dat je met jong en oud samen kunt spelen.
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Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
De Jumanji Edition van Escape Room The Game is geschikt om met het hele gezin (vanaf 10 jaar) te
spelen. Stapsgewijs moeten allerlei vragen beantwoord worden aan de hand van puzzels, plaatjes en
coderingsschema's met als doel om de juiste (ontsnappings)code te vinden. De gevonden code moet
met behulp van vier sleutels in de 'chrono decoder' gecontroleerd worden. Als de code klopt kun je
verder in het spel, zoniet dan verlies je één minuut. Het thema (uit de film Jumanji) sluit aan bij de
beleving van wat oudere kinderen. Het spel bevat drie samenhangende scenarios die (eenmalig)
opgelost moeten worden. Leuk is dat deze escape room game met het gezin kan worden gespeeld. Het
vraagt om veel vaardigheden van alle spelers: probleemoplossend vermogen, flexibiliteit/out of the box
denken, creatief en logisch denken, samenwerken en communiceren, assertiviteit en tegelijkertijd
kunnen luisteren naar anderen. De tijdsdruk vraagt bovendien om een stuk emotieregulatie (het hoofd
koel houden) als de tijd dreigt af te lopen. Het is goed als één ouder de interacties enigszins bewaakt,
zodat ook de jongere kinderen voldoende mee kunnen doen en het spel voor iedereen een leuke
ervaring wordt. Heel geschikt om samen te doen.
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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
Leipe Lama’s

Exploding Kittens

ca. € 16,99
Selecta Spel en Hobby
www.tactic.net

ca. € 19,99
Asmodee
www.asmodee.com

Pandemic Rapid
Response
ca. € 34,99
Asmodee
www.asmodee.com

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

Leipe Lama’s
Selecta Spel en Hobby, ca € 16,99
Artikelomschrijving:
Leipe Lama's met een echt spuitende lama! Spot als
eerste de leipe lamakaart! Draai de kaarten om de
beurt om en zoek razendsnel de toeter of de tuffende
lama.
Let goed op, want niks is wat het lijkt, als je te laat bent
dan word je nat.
Lama's zijn zachtaardige dieren, die vooral van rust
houden. Wat je ook doet, maak geen lawaai als je bij
ze in de buurt komt. Als je dat toch doet, wacht je een
natte verrassing
De mening van de jury:
Een hilarisch spel met een hoop nattigheid.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Bij het Leipe Lamaspel komt het erop aan om goed te kijken en snel te reageren. Een
behendigheidsspel dus. Alle spelers hebben een stapeltje kaarten met op de onderkant afbeeldingen
van lama's en andere dieren. Midden tussen de spelers staat een waterspuit in de vorm van een
lamahoofd. De speler die aan de beurt is, moet een dobbelsteen gooien en één of meer lamakaarten
omdraaien. Als op de kaart een spugende lama of een toeter staat, dan moeten de anderen proberen zo
snel mogelijk het lamahoofd te pakken en iemand nat te spuiten. Het gaat hierbij vooral om visuele
informatieverwerking en snel reageren. Impulsbeheersing is ook belangrijk, want als je verkeerd hebt
gekeken, word je zelf nat gespoten. Een hilarisch spel om samen lol te hebben. Voor kinderen die snel
overprikkeld raken of boos kunnen worden kan het wenselijk zijn dat een ouder het kind voorbereidt op
mogelijk nat worden. Op die manier kunnen ze gelijk een stukje emotieregulatie oefenen. Leuk voor het
hele gezin of met vriendjes.
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Exploding Kittens
Asmodee, ca € 19,99
Artikelomschrijving:
Exploding Kittens is een kaartspel dat een combinatie is
van Russisch Roulette en schaken. Doel is te overleven
tot je de laatste speler bent. Als je aan de beurt bent,
speel je je actiekaarten om de Exploding Kittens te
ontlopen. De ene kaart gebruik je om een tegenstander
te vloeren, een andere gebruik je om een aanval af te
weren. En als je de juiste combo speelt, kun je een
aanval uitvoeren die het aantal spelers met één doet
afnemen: kaboem.
De mening van de jury:
Exploding Kittens is een simpel spel maar erg leuk. Aai poesje aai, poesje boem! Het is eigenlijk een
soort Russisch roulette.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Exploding Kittens is een dynamisch kaartspel met eenvoudige regels, maar veel ruimte voor strategie.
Als een speler aan de beurt is moet hij een kaart van de centrale stapel pakken. Als dit een Exploding
Kittenkaart is, explodeert hij en is de speler uit het spel. Doel van het spel is om geen Exploding Kitten
kaart te trekken en als laatste in het spel te blijven. Elke speler krijgt aan het begin van het spel 8
kaarten, waaronder één ontmantelkaart. Daarmee kan hij eenmalig een Exploding Kittenkaart
neutraliseren en overleven. De andere kaarten kan een speler gebruiken om te voorkomen dat hij een
Exploding Kitten kaart pakt (en deze aan een andere speler te serveren). Deze kaarten bieden allerlei
tactische mogelijkheden, die echter ook weer beïnvloed worden door de tactische tegenzetten van de
andere spelers, die proberen te verhinderen dat zij de Exploding Kittenkaart pakken. De onverwachte
zetten en tegenzetten in combinatie met de soms onvermijdelijke explosies zorgen voor een hilarische
dynamiek in dit spel. Heel leuk met vrienden of in een gezin met wat oudere kinderen/pubers. Kinderen
moeten wel voldoende kunnen omgaan met tegenslag. Dat kan voor sommige kinderen een uitdaging
zijn, die om begeleiding vraagt. Het spel vraagt om strategisch inzicht, planning, flexibel denken en
voldoende frustratietolerantie. Verder is het vooral heel leuk en grappig.

Pandemic Rapid Response
Asmodee, ca € 34,99
Artikelomschrijving:
In Pandemic Rapid Response dien je zsm
levensreddende middelen te leveren aan
noodlijdende steden.
Nieuwe rampen blijven zich voordoen terwijl de
timer loopt, dus jij en je team moeten snel
samenwerken om je missie te volbrengen.
Spelers vormen een team van dokters en
specialisten die in een vliegtuig voedsel, water
en andere hulpmiddelen voorbereiden. Als jij en
je team deze hulpmiddelen op tijd weten te
leveren, dan is je missie geslaagd!
De mening van de jury:
Een zenuwslopend en chaotisch spel waarbij je ook moet samenwerken. Het spel ziet er erg mooi uit.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Pandemic Rapid Response is een coöperatief bordspel waarbij een team van spelers voorraden van
hulpmiddelen, medicijnen, etc. moet verzamelen en afleveren in een aantal rampgebieden. Alles moet

Verkiezing Speelgoed van het Jaar, Postbus 96070, 1006 EB Amsterdam
telefoon 020 6100820, www.speelgoedvanhetjaar.nl, email: info@speelgoedvanhetjaar.nl

binnen een bepaalde tijd gebeuren, dus elke ronde is een race tegen de klok (zandloper). Elke speler is
een uniek karakter, met speciale vaardigheden die van pas komen bij het verzamelen van bepaalde
voorraden of bij het vliegen naar de plaatsen van bestemming. Het mooie spelbord stelt de binnenkant
van een vliegtuig voor met verschillende voorraadkamers, etc. Elke speler heeft een eigen set van zes
dobbelstenen met daarop plaatjes van hulpmiddelen of het vliegtuig. Door de dobbelstenen te gooien
kan een speler zich verplaatsen naar een andere voorraadkamer, hulpmiddelen verzamelen of het
vliegtuig verplaatsen. Spelers kunnen op verschillende manieren samenwerken om de voorraden te
verzamelen en af te leveren voor de tijd om is. De materialen zijn mooi vorm gegeven. Het spel is
dynamisch en spannend door de tijdsdruk en vereist planning en strategisch inzicht, niet alleen ten
aanzien van de eigen acties, maar ook om anderen te helpen het doel te bereiken. Een spannend en
uitdagend spel om in samenwerking met vrienden te winnen of verliezen.

Rolit
Goliath, ca € 29,99
Artikelomschrijving:
Rolit is een 4-kleurig ballenspel waarbij je moet
zorgen dat jouw kleur aan het einde van het spel het
meest zichtbaar is! Vang de ballen van de
tegenstander tussen jouw ballen. Roll it! Draai ze
naar je kleur, maar denk alvast verder, omdat ze zo
maar weer door een tegenstander teruggedraaid
kunnen worden! Makkelijk te leren, veel tactische
mogelijkheden en plezier voor iedereen!
De mening van de jury:
Een vrolijk uitziend spel dat lastiger is dan je op het eerste gezicht denkt. Heb je het door, dan is het een
leuk spel om te spelen.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Bij Rolit moeten balletjes met vier kleuren in de gaten (8x8) van een vierkant spelbord worden gelegd.
Iedere speler legt tijdens zijn beurt een balletje van zijn kleur aansluitend aan andere balletjes die reeds
op het bord liggen. Alle ballen die op een rechte lijn tussen twee ballen van dezelfde kleur liggen,
worden zo gedraaid dat ze ook die kleur laten zien. Op deze manier verandert het kleurpatroon op het
speelbord in elke beurt. De speler die aan het eind de meeste balletjes van zijn kleur op het bord heeft,
is de winnaar. Rolit is een spel met hele eenvoudige regels, maar vraagt goed strategisch (en ruimtelijk)
inzicht om te winnen. Bepaalde posities zijn erg gunstig, maar hoe krijg je daar je balletje? Het spel is
kleurig en dynamisch en werkt het best voor twee spelers die qua vaardigheid en leeftijd aan elkaar
gewaagd zijn.
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speelgoedvanhetjaar.nl
Verkiezing Speelgoed en Spellen 2019

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
Escape Room The
Game: 2 Players
ca. € 14,99
Identity Games
www.identitygames.nl

Clever

Wingspan

What Do You Meme

ca. € 14,99
999 Games
www.999games.nl

ca. € 49,99
999 Games
www.999games.nl

ca. € 29,99
Megableu
www.megableu.com

Escape Room The Game: 2 Players
Identity Games, ca € 14,99
Artikelomschrijving:
Bij de 2 Players editie van Escape Room The Game
werk je samen met 1 teamgenoot om puzzels op te
lossen en verborgen aanwijzingen te vinden. Het
spel bevat 1 introductieavontuur van 15 minuten en
2 complete avonturen van 1 uur. Hierbij heb je dus
een uur de tijd om te 'ontsnappen'. Samen ga je op
zoek naar codes, die kunnen bestaan uit getallen,
vormen of andere tekens.
De mening van de jury:
Heel leuk om Escape Room The Game met twee mensen samen te kunnen spelen. Een goede
prijs/kwaliteit verhouding voor dit spel.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
De Escape Room voor twee spelers bestaat uit twee spannende scenarios: Kidnapped en Prison Island,
plus een introductiespel. Je moet samen puzzels oplossen en aanwijzingen vinden om binnen een uur
uit je benarde positie te ontsnappen. De gevonden codes kun je invoeren in de chrono decoder (uit een
eerder Escape Room spel) of een app. De tijdsdruk en de scenarios maken het spel spannend. Het spel
vraagt om logisch en flexibel (out of the box) denken, probleemoplossend vermogen, planning en
overzicht en emotieregulatie als de tijd begint te dringen. Goed samenwerken en elkaars kracht benutten
zijn belangrijk om op tijd tot de oplossing te komen. Leuk voor een spannende avond met zijn tweeën.
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Clever
999 Games, ca € 14,99
Artikelomschrijving:
Dobbel en vul één van je geworpen
dobbelstenen in de bijbehorende categorie in.
Elke categorie levert op een andere manier
punten op. Kies slim en let goed op de
overgebleven dobbelstenen. Je moet namelijk
elke dobbelsteen met een lager resultaat op het
zilveren dienblad aan de andere spelers
serveren. Die kunnen daardoor wellicht ook
belangrijke punten scoren.
De mening van de jury:
Bij Clever is het dobbelen tot je scheel ziet. Een spel waarbij je continue aan het spelen bent.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Clever is een dobbelspel waarbij voortdurend strategische keuzes moeten worden gemaakt. Je mag in je
beurt drie keer gooien met zes verschillend gekleurde dobbelstenen. Vervolgens kies je per worp één
dobbelsteen waarvan je de waarde in één van de categorieën op je scoreformulier kunt noteren. De
keuze heeft invloed op het aantal dobbelstenen dat je in je tweede en derde worp mag gebruiken. De
andere spelers mogen de waarde van één van de dobbelstenen die je niet hebt gebruikt op hun eigen
scorefomulier noteren. Jouw keuze kan dus ook de andere spelers bevoordelen. Op het scoreformulier
moeten eveneens keuzes worden gemaakt over de plek waar de waarden van de dobbelstenen worden
ingevuld. Door bepaalde kolommen of rijen helemaal te vullen kunnen bonuspunten verdiend worden.
Het aantal keuzemogelijkheden is heel groot, wat het spel behoorlijk complex, maar daardoor ook
uitdagend maakt. Het spel vraagt om goed inzicht in de regels en bonussen, planning en overzicht en
strategisch inzicht (afwegen van mogelijkheden en de consequenties daarvan). De dobbelstenen zorgen
voor onvoorspelbaarheid, wat vraagt om flexibel denken en het inschatten van kansen. Bovendien is er
een stukje verdeelde aandacht nodig om in de gaten te houden hoe de tegenstanders er voor staan.
Leuk om samen met vrienden te spelen die redelijk aan elkaar gewaagd zijn.

Wingspan
999 Games, ca € 49,99
Artikelomschrijving:
Probeer de beste leefomstandigheden voor de vogels
in je opvangcentrum te creëren. Elke vogel breidt in
één van zijn leefgebieden een ketting van krachtige
combinaties uit. Deze leefgebieden richten zich op
verschillende groeifactoren: voedsel pakken, eieren
leggen en nieuwe vogelkaarten trekken. Elke beurt
speel je een vogel, waarna je alle acties die zich in
het betreffende leefgebied bevinden, mag uitvoeren.

De mening van de jury:
Een uitdagend spel dat makkelijker is dan het lijkt. Als je het een keer gespeeld hebt, is het een eitje. En
ondertussen leer je ook nog wat over vogels. Veel aandacht is besteed aan de vormgeving.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
Bij Wingspan draait alles om vogels. Elke speler heeft een eigen landschapskaart (met verschillende
leefgebieden) waarop hij vogelkaarten kan leggen. Vervolgens kunnen er allerlei acties uitgevoerd
worden, die veren-, eier- en voedselfiches opleveren, die aan het eind punten waard zijn. Verder kun je
punten verdienen door doelen te behalen. Het spel is fraai uitgevoerd met 170 gedetailleerde
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vogelkaarten, met allerlei wetenswaardigheden over de betreffende vogelsoort en allerlei attributen,
waaronder een vogelhuisje waar je je voedseldobbelstenen door heen gooit. Het spel vereist strategisch
inzicht en planning en is leerzaam met betrekking tot vogels en hun leefomgeving.

What Do You Meme
Megableu, ca € 29,99
Artikelomschrijving:
Gebruik je verbeelding en je gevoel voor humor
en combineer de fotokaart van de ronde met je
grappigste tekstkaart om de grappigste memes
te maken. De spelers zijn om beurten jury en
oordelen welke speler de beste combinatie
heeft gemaakt. De speler met de grappigste
combinatie van de ronde scoort een punt en
wint de kaart. Het spel eindigt wanneer iemand
20 punten heeft verdiend.
De mening van de jury:
Maak een memegrap. Verzin de grappigste tekst bij een plaatje. Leuk dat je ook zelf teksten kan
schrijven.
Toelichting ontwikkelingspsycholoog:
What do you Meme is een partygame voor volwassenen. Het bestaat uit 75 afbeeldingen van bekende
personen, kinderen en dieren met allerlei uitdrukkingen en kaarten die allerlei situaties beschrijven. Een
van de afbeeldingen wordt op een standaard geplaatst en de spelers moeten uit de kaarten in hun hand
de kaart met de uitspraak kiezen die het grappigst past bij de afbeelding. De speler met de meest
grappige uitspraak krijgt een punt. Het spel heeft geen voorgeschreven eind en gaat door tot de spelers
er genoeg van hebben. Het spel vereist verbale creativiteit/originaliteit en gevoel voor humor. Met het
juiste gezelschap kan dit spel voor veel vrolijkheid zorgen.
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