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

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

speelgoedvanhetjaar.nl 
Verkiezing Speelgoed en Spellen 2019 
 
 
 

Genomineerde spellen voor 12 plus  
 

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.  
 

 

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. 

 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 
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De mening van de jury: 

Bij Clever is het dobbelen tot je scheel ziet. Een spel waarbij je continue aan het spelen bent. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 


