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speelgoedvanhetjaar.nl 
Verkiezing Speelgoed en Spellen 2019 
 
Persbericht  - Amsterdam, 17 oktober 2019 

Genomineerde artikelen óók voor 18+  

Spellen die korter of langer duren, tijdens het spelen samen iets opbouwen of 
je kennis meten: voor iedere wens is er een nominatie! 

Steeds meer 18Plussers ontdekken hoe leuk en ontspannend het is om een spel te spelen. 
Studenten hebben spellen spelen opnieuw ontdekt en anderen denken met plezier terug aan hun 
jeugd en kopen en spelen weer een spel. 

Net zoals voor kinderen geldt dat het goed is voor hen dat ze plezier beleven en de tijd vergeten 
waardoor ze beter functioneren en het dagelijkse leven aankunnen, geldt dat beslist ook voor 
volwassenen. De ontwikkeling in de techniek is geweldig maar de hele tijd achter een scherm 
zitten heeft bepaald ook nadelen.  

Al twee jaar geleden heeft de organisatie van de Verkiezing Speelgoed en Spellen besloten dat in 
categorieën voor deze leeftijd artikelen kunnen worden ingezonden en dus genomineerd. Kijk hier 
voor deze nominaties van 2019. 

Genomineerd speelgoed of spellen winnen kan door het uitbrengen van een stem op 
www.speelgoedvanhetjaar.nl; een stem uitbrengen in één categorie is al voldoende om kans te 
maken op een prijs! 

Escape Room The 

Game: 2 Players 

ca. € 14,99 

Identity Games 

www.identitygames.nl 

 

Clever 

 

ca. € 14,99 

999 Games 

www.999games.nl 

 

Wingspan 

ca. € 49,99 

999 Games 

www.999games.nl 

 

What Do You Meme 

ca. € 29,99 

Megableu 

www.megableu.com 

 

Leipe Lama’s 

 

ca. € 16,99 

Selecta Spel en Hobby 

www.tactic.net 

 

Exploding Kittens 
 

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 

 

http://www.speelgoedvanhetjaar.nl/pers
https://www.speelgoedvanhetjaar.nl/Portals/0/Nominaties/2019/Persberichten/V19%20genom%20spellen%20voor%2012%20plus.pdf?ver=2019-10-18-122051-197&timestamp=1571394146325
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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 met toelichting 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. Ieder die stemt, maakt 

kans op genomineerd speelgoed 
▪ de kleurplaat is vanaf de site te downloaden. In iedere leeftijdscategorie wordt één winnaar bepaald. 

Hij of zij krijgt een van de genomineerde artikelen, ook groepen kunnen meedoen: kijk hier  
 

http://www.speelgoedvanhetjaar.nl/
http://www.speelgoedvanhetjaar.nl/
https://www.speelgoedvanhetjaar.nl/Kleurplaat

