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Persbericht 

 
Genomineerde artikelen geven goed beeld van het aanbod in speelgoed 

Eind juni heeft de vakjury, één voor speelgoed en één voor spellen, gedurende twee dagen met 
alle ingezonden artikelen gespeeld en ze vervolgens beoordeeld. Vaak was het niet eenvoudig een 
keuze te bepalen maar uiteindelijk zijn er mooie en interessante artikelen genomineerd. Soms 
geschikt om alleen te spelen en een andere keer weer erg uitdagend en vaak heel leuk om samen, 
met kinderen, te spelen. Kortom: een keus waar iedereen iets voor een ander kan vinden om te 
geven of om mee te spelen. 

Samen Spelen 
Het is belangrijk om te spelen en dat geldt niet alleen voor kinderen maar zeker ook voor 
volwassenen. Samen Spelen heeft veel mogelijkheden: samen met je broertjes, zusjes of anderen, 
samen met je (groot)ouders en samen als 18plussers. Samen Spelen verbindt en dat geeft een 
goed gevoel. 

Stemmen 
Rond half augustus staan alle genomineerde artikelen op www.speelgoedvanhetjaar.nl met 
artikelomschrijving, mening van de jury en een toelichting door de ontwikkelingspsycholoog. 
Vanaf 11 september, houd de website en de sociale media in de gaten, kan iedereen op alle 
genomineerde artikelen stemmen. Het artikel met de meeste stemmen in een categorie wordt 
winnaar in die leeftijdsgroep.  
 
Op Facebook en Instagram zal de verkiezing speelgoed actief zijn met o.a. winacties, houd het in 
de gaten! 

Amsterdam, augustus/september 2019 

 

Enkele bijzonderheden: 

§ de vakjury bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende disciplines, journalisten, 
speelgoedinkopers en –detaillisten, spellendeskundigen, bloggers, 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 3 november stemmen 
§ 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 6 november worden de winnaars van de leeftijdscategorieën bekend gemaakt 
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