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Juryrapport Categorie A: 0, 1, 2 en 3 jaar  
 
Een baby verkent de wereld om zich heen. Alleen felle kleuren kan een baby zien. 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  
 

Playmobil 1.2.3 Mijn 
meeneem kinderdagverblijf  
ca. € 49,99 
Playmobil 
www.playmobil.nl 

SmartMax  
My First Sounds & Senses 
ca. € 19,99 
Smart 
www.smartgames.eu 

 

 
Playmobil 1.2.3 Mijn meeneem kinderdagverblijf  
Playmobil, ca € 49,99 
 

Artikelomschrijving:  
De veelzijdige sets van Playmobil 1.2.3 bieden plezier en een leerzame 
ervaring voor kleine ontdekkingsreizigers. Met het 1.2.3 meeneem 
kinderdagverblijf kunnen kindjes alle ervaringen van het echte 
kinderdagverblijf/de peuterspeelzaal naspelen. Speel met je vriendjes 
en vriendinnetjes, ga heerlijk schommelen, ga van de glijbaan of draai 
een rondje in de carrousel en nog veel meer. En het beste: De volledige 
inhoud past in het koffertje - ideaal voor op reis. 

  
De mening van de jury: 
Het kinderdagverblijf past helemaal in de belevingswereld van kleine kinderen. Maak de onderdelen los en ga 
lekker spelen. Veel accessoires. Ook gemakkelijk, handig en leuk om mee te nemen. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Mijn meeneem kinderdagverblijf past heel erg in de belevingswereld van jonge kinderen. Het bestaat uit een 
creche/schooltje met een schommel, glijbaan, draaimolen, bank, stoeltjes en een leidster/juf en twee kinderen 
(jongetje en meisje). Alles wat nodig is om allerlei activiteiten op het kinderdagverblijf na te spelen. Het speelgoed 
is mooi vorm gegeven, kleurrijk en degelijk. Het biedt de mogelijkheid tot fantasiespel en samenspelen. Goed om 
het fantasiespel vanaf twee jaar op gang te brengen en zeker ook leuk voor oudere kinderen die graag met 
poppetjes spelen. Het kinderdagverblijf kan ingeklapt worden tot een koffertje, waar alle spullen in opgeborgen 
kunnen worden. Leuk om mee te nemen naar een speelkameraadje. Kinderen kunnen gelijk ook leren opruimen, 
wat op deze leeftijd nog wel een uitdaging zal zijn. Ook goed voor de ontwikkeling van de fijne motoriek en het 
ruimtelijk inzicht. 
SmartMax My First Sounds & Senses 
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Smart, ca € 19,99 
 
Artikelomschrijving:  
Schudden, rammelen en bouwen. Vier nieuwe staven zijn ontwikkeld met elk een 
andere structuur om het gevoel van aanraking te stimuleren. Schud de staven en 
de ballen en maak muziek! 
De aantrekking tussen de onderdelen door het magnetisme prikkelt de fijne 
motoriek en de oog-handcoördinatie. Deze set hoort absoluut thuis in de 
leefwereld van jonge kindjes waar ontdekking centraal staat. 
 
De mening van de jury: 
De magneten maken dit speelgoed magisch voor kleine kinderen. Grote stukken 
voor kleine handjes. Schud met de onderdelen en maak allemaal geluidjes. 
Gemakkelijk uit te breiden met de andere SmartMax artikelen. Redelijke 
prijs/kwaliteit verhouding. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
My First Sounds and Senses bestaat uit vier zonnetjes of sterren met verschillende kleuren en zachte geluidjes en 
vier kleurige magnetische staven, met elk een eigen textuur. Alles is groot genoeg om goed hanteerbaar te zijn 
voor de jongste kinderen en veilig. Het magnetisch element waarmee de onderdelen aan elkaar kunnen worden 
‘geplakt’  is verrassend voor jonge kinderen en voegt een magisch element toe. Elk rondje beeldt een emotie uit 
(emoji’s). Het speelgoed is te combineren met andere Smartmax producten en biedt dus 
uitbreidingsmogelijkheden. Goed en leuk om de sensorische en fijnmotorische ontwikkeling van jonge kinderen te 
bevorderen. 



 

      

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 2020 
 
 
 
 
Juryrapport Categorie B: 4 en 5 jaar  
 
Kinderen van 4 en 5 jaar beginnen met rollenspellen zoals vadertje en moedertje te 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  
 

Jaak en de Bonenstaak 
 
ca. € 27,99 
Smart 
www.smartgames.eu 

Ik Leer Symmetrie 
 
ca. € 25,69 
Jumbo 
www.jumbo.eu 

Louis Liaan 
 
ca. € 22,99 
Megableu  
www.megableu.com 

PAW Patrol  
Ultimate Police Cruiser  
ca. € 119,99 
Spin Master 
www.spinmaster.com 

 
 

Jaak en de Bonenstaak 
Smart, ca € 27,99 
 
Artikelomschrijving:  
Bouw de afbeelding na van de bonenstaak en help Jaak om naar het kasteel in de 
wolken te klimmen. Jaak en de Bonenstaak is een sprookjesachtig spel met 60 
opdrachten. 
De puzzelstukken kantelen totdat ze op hun plaats vallen. De spelers moeten dus 
goed nadenken vóór ze de puzzelstukken op de ladders zetten. 
 
De mening van de jury: 
Een nieuwe manier van puzzelen. Leuk dat de puzzelstukken tuimelen en dat het 
spel rechtop staat. Kinderen van 4 en 5 jaar zullen nog wat hulp nodig hebben om 
het goed te kunnen spelen. Het is een spel dat je makkelijk samen kunt doen. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Verrassende smart game, waarbij blokjes met een afbeelding boven in een soort klimrek moeten worden 
geplaatst en dan kantelend naar beneden bewegen tot ze niet verder kunnen. Op deze manier moeten allerlei 
opdrachten aan de hand van voorbeeldplaatjes van opklimmende moeilijkheidsgraad nagemaakt worden. Het 
verrassende zit hem in de roterende bewegingen waarmee de blokjes naar beneden bewegen waardoor de voor- 
en achterkanten en boven- en onderkanten van de blokjes steeds wisselen. Je moet hierbij leren hoe je het blokje 
bovenaan moet plaatsen om uiteindelijk het goede resultaat te krijgen. Je moet rekening houden met 
links/rechts, de wisselingen van boven en onder en voor en achter en het aantal keren dat het blokje roteert.  
Het spel bevordert ruimtelijk inzicht, logisch denken, plannen, probleemoplossend vermogen (ontdekken van de 
regels)  en is ook leuk voor oudere leeftijden. Het spel is mooi vorm gegeven. Het kantelen van de blokjes zorgt 
voor extra dynamiek en spelplezier. 
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Ik Leer Symmetrie 
Jumbo, ca € 25,69 
 

Artikelomschrijving: 
Met ‘Ik Leer Symmetrie’ leren kinderen spelenderwijs de basisprincipes 
van symmetrie. Door de vormpjes op de juiste manier te leggen en het 
magische effect van de spiegel te ontdekken, leren ze figuren en kleuren 
te herkennen en wordt hun creativiteit gestimuleerd. De oplossing staat 
aan de achterzijde van de kaart, zodat de kinderen zelfstandig kunnen 
spelen en leren. 
 
De mening van de jury: 
Zeer educatief speelgoed waarmee ruimtelijk inzicht wordt geleerd. De 
spiegels geven een extra dimensie waardoor het leuk en spannend 
wordt. Te spelen op verschillende niveaus. Makkelijk op te ruimen en 
mee te nemen. Uit dezelfde reeks als o.a. ‘Ik Leer Schrijven’ en ‘Ik Leer 
Coderen’. Goede prijs/kwaliteit verhouding. 

 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Ik Leer Symmetrie is een verfrissend leuk constructiespel, waarbij visueel-ruimtelijke vaardigheden en logisch 
denken vereist zijn. Door gebruik te maken van één spiegel of twee spiegels, die onder een hoek van 90 graden 
worden geplaatst, kunnen kinderen symmetrische plaatjes maken door gekleurde vormpjes op het podium voor 
de spiegel(s) te leggen. In de spiegel(s) wordt dan het totaalplaatje zichtbaar, wat voor de kinderen een leuke 
verrassing zal zijn. Goed voor het ruimtelijk denken en het bevorderen van creativiteit. Ook esthetisch leuk. Er kan 
op verschillende niveaus gespeeld worden en eventueel ook met zijn tweeën. 
 
 
Louis Liaan 
Megableu, ca € 22,99 
 
Artikelomschrijving: 
Alle spelers gooien om de beurt met de dobbelsteen om te kijken welk stuk 
fruit of oerwoudvriendje ze aan Louis, de orang-oetan, moeten hangen. Dit 
moet heel voorzichtig, anders schrikt Louis en vliegt alles in het rond. De 
laatste speler die iets aan Louis hing zonder hem te laten schrikken, wint het 
spel. 
 
De mening van de jury: 
Kinderen vinden dit vast een leuk spel. Het is grappig, verrassend, spannend 
en het heeft een schrikeffect. Bovendien ziet het spel er heel vrolijk uit.  
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Louis is een baviaan die aan een liaan tussen twee palmbomen hangt. Kinderen gooien om de beurt met een 
dobbelsteen en moeten dan een vrucht of dier aan Louis hangen. Op een onvoorspelbaar moment wordt de liaan 
ineens strak getrokken, waardoor Louis met vruchten en dieren in de lucht wordt geslingerd. Dat zorgt voor een 
verrassend schrikmoment en daarmee voor veel hilariteit. Heel spannend en daarmee een vrolijk en ontspannend 
spel voor kinderen. Kinderen kunnen leren om met spanning om te gaan, maar vooral heel veel plezier beleven 
aan Louis Liaan. 
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PAW Patrol Ultimate Police Cruiser  
Spin Master, ca € 119,99 
 
Artikelomschrijving: 
Deze grote cruiser van Chase heeft ruimte voor zes pups (niet 
bijgeleverd) en is met vijf verschillende voertuigen klaar voor elke 
reddingsoperatie! Word de held van de dag in de cruiser, op de twee 
motoren, in de boot en in de helikopter! Druk op de knop om de 
helikopter tevoorschijn te toveren. De cruiser wordt geopend, 
waardoor de helikopter op het platform verschijnt. Pak de 
helikopter, draai de propellers met de hand en vlieg naar de 
noodsituatie!  
De Ultimate Police Cruiser heeft twee motoren die gelanceerd 
worden als je de zijkanten naar buiten laat springen. Breng de 
spanning van de PAW Patrol tot leven: activeer de zwaailichten en 
spannende geluidseffecten, net zoals bij een echte politieauto! 
Geleverd met drie LR44-batterijen. 
 
De mening van de jury: 
Deze vijf-in-een wagen met actiegeluiden is echt heel spectaculair. Wil je een boot? Zit in de wagen. Wil je een 
helikopter? Zit ook in de wagen! En daarnaast nog twee motoren. Jammer dat er maar één poppetje bij is 
geleverd, nl. Chase; er is plek voor alle zes de Paw Patrol figuren. Deze cruiser laat de politie op een positieve 
manier als redders zien. Batterij is alleen nodig voor het geluid, maar dat is gelukkig niet irritant. Alles werkt 
verder mechanisch. Veel speelwaarde en technisch origineel en mooi vormgegeven. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De Paw Patrol Police Cruiser is een stoere politie-auto/bus met veel actie-mogelijkheden. Spectaculair met 
geluiden, verrassende effecten met twee motoren die opeens uit de bus wegracen, of een helicopter die met 
ronddraaiende rotorbladen uit de auto omhoog komt. Ook kun je er pijltjes mee schieten. De auto maakt 
verschillende sirenegeluiden, wat bijdraagt aan een spannend actiegevoel. Leuk om stoer fantasiespel mee te 
spelen en om samen mee te spelen; helaas zit er maar één poppetje (hondje) bij. Voor kinderen die van actiespel 
houden.  
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Juryrapport Categorie C: 6 en 7 jaar  
 
Kinderen van deze leeftijdsgroep zijn 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  
 

LEGO Avonturen met 
Mario starter set 
ca. € 59,99 
LEGO 
www.lego.nl 

Bank Attack 
 
ca. € 27,99 
Megableu 
www.megableu.com 

Froggit 
 
ca. € 29,99 
Smart  
www.smartgames.eu 

FurReal - Mama Josie  
de Kangoeroe  
ca. € 89,99 
Hasbro  
www.hasbro.nl 

 
 
LEGO Avonturen met Mario starter set 
Lego, ca € 59,99 
 
Artikelomschrijving: 
Met deze LEGO® Super Mario™ Avonturen met Mario Starter Set (71360) 
kunnen kinderen spelen als hun favoriete personage in de echte wereld. De 
set bevat een Lego Mario™ figuur die via de lcd-schermen en de luidspreker 
direct reacties geeft. Spelers kunnen virtuele munten verdienen door met 
LEGO Mario van de Startbuis naar de Vlaggenmast te gaan via draaiende 
platforms en wolkenplatforms, het ?-blok en supergevechten met de 
Goomba en Bowser Jr.  
 

De mening van de jury: 
Dit moet je gewoon hebben. De perfect match van Lego met Nintendo! Nostalgie voor de ouders, speelplezier 
voor de kinderen. Haalt kinderen van het scherm af en naar speelgoed toe. Wat je normaal op het scherm doet, 
kun je nu met deze set naspelen. Het ziet er leuk uit en de geluidseffecten zijn prima. Dit is een instapset, maar 
kan flink worden uitgebreid. De bijbehorende app kun je gebruiken, maar dat hoeft niet. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De Super Mario set combineert het bouwen van Lego met de digitale spelmogelijkheden van Nintendo. Kinderen 
kunnen met de Legoblokken een parcours maken (en steeds weer veranderen en/of uitbreiden). Hoofdrolspeler is 
de alombekende Mario van de computerspelletjes, die allerlei mogelijkheden in zich bergt, waaronder twee 
(mini)schermpjes waarmee hij allerlei (typische Mario-) gezichtsuitdrukkingen kan weergeven en kan laten zien 
hoeveel munten hij heeft verdiend. Hij kan praten en grappige geluidjes produceren, hetgeen de hilariteit van het 
spel verhoogt. Mario moet het parcours doorlopen en op diverse 'stations' allerlei taken uitvoeren waarmee 
munten verdiend kunnen worden. Mario heeft allerlei sensoren waarmee hij kan interacteren met Lego-
onderdelen waar opdrachten moeten worden uitgevoerd en waarmee bepaald wordt hoe goed de opdracht 
wordt uitgevoerd. Super Mario bevat elementen van constructiespeelgoed en actiespel en vraagt om enige 
behendigheid (fijne motoriek). Een leuke manier om de kinderen weg te halen van hun schermen en weer met 
fysiek speelgoed plezier te laten hebben. Leuk om samen te spelen en te kijken wie de meeste punten verdient. 
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Bank Attack 
Megableu, ca € 27,99 
 
Artikelomschrijving:  
Werk samen als een team en kraak de kluis door de bevelen van de baas op te 
volgen; zijn stem komt uit de kluis. Neem de gereedschappen, geef ze door en ruil 
ze met je teamgenoten. Gebruik het gereedschap op het juiste moment om geld te 
verdienen. Leg je een foutloos parcours af, dan heb je de goudstaven en 50 
miljoen! Bij iedere fout van jou of je teamgenoten, verlies je een deel van je buit. 
Als je te veel fouten maakt, gaat het alarm. 
 
De mening van de jury: 
Lekker samen spelen, samen stressen en samenwerken onder druk. Alles moet 
snel, snel, snel.  
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Bank Attack is een coöperatief reactiespel, waarbij twee tot vier spelers onder tijdsdruk moeten samenwerken 
om een kluis te kraken. De spelers zitten rond de kluis en hebben elk een eigen rol. De kluis geeft via een stem 
instructies die elkaar snel opvolgen. De spelers moeten daarbij kleine opdrachten uitvoeren en spullen aan elkaar 
doorgeven. Op allerlei momenten moeten er knoppen worden ingedrukt door de juiste personen. Er moet snel 
worden gehandeld, maar ook nauwkeurig, want als er een fout wordt gemaakt gaat het alarm af en is het spel 
verloren. De geluiden en voortdurende instructies zorgen voor spanning. Er moet steeds goed geluisterd worden, 
opdrachten moeten snel uitgevoerd worden en tegelijkertijd moeten de spelers hun hoofd koel houden. Het spel 
zal bij sommige (jongere) kinderen een flink beroep doen op hun gerichte aandacht, impulsbeheersing en 
emotieregulatie. Dat kan mogelijk een positief leereffect hebben, mits het kind niet overvraagd wordt. Het spel 
heeft meerdere moeilijkheidsniveaus, dus het kan geleidelijk opgebouwd en aangepast worden aan het 
vaardigheidsniveau van de spelers.  
 
 

Froggit 
Smart, ca € 29,99 
 
Artikelomschrijving: 
Leid je kikkers veilig over de vijver en voorkom dat andere spelers hetzelfde 
doen. De eerste kikkerfamilie die de andere kant van de vijver bereikt, wint 
het spel. Maar pas op, de vis kan je kikkers terugjagen naar hun start-oever! 
Het spel kan worden gespeeld op twee verschillende niveaus nl. junior of 
expert, afhankelijk van de ervaring of leeftijd van de spelers. 
 
De mening van de jury: 
Verrassend leuk spel van Smart voor twee of meer spelers met meerdere 
spelniveaus. Iedereen is lekker samen aan het spelen. Denk goed na voor je 
springt! Vrolijk, speels en mooi vormgegeven. 

 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Froggit is een leuk competitief bordspel voor twee tot zes spelers. Elke speler heeft vijf kikkers van een bepaalde 
kleur en moet deze als eerste naar de overkant van de vijver brengen door met kikkersprongen van het ene 
waterlelieblad naar het volgende te springen. Wie het eerst alle kikkers aan de overkant heeft, is de winnaar  Er 
zijn kleine kikkers die per beurt drie sprongen mogen maken en grote kikkers die twee sprongen kunnen maken. 
De kikkers kunnen over elkaar heen springen en daarmee sneller vooruit komen. Wanneer een speler een kikker 
aan de andere kant heeft mag hij de vis in het midden van de vijver twee plekken verplaatsen en daarbij 
eventueel een kikker van een tegenstander 'opeten', die dan terug naar af moet. Je moet nadenken over je eigen 
zetten, maar ook over wat je tegenstanders zouden kunnen doen, waardoor je steeds bij het spel betrokken blijft. 
Het bord en de onderdelen zijn kleurig en mooi vorm gegeven, wat bijdraagt aan het speelplezier. Het spel vraagt 
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om ruimtelijk strategisch inzicht en vooruit plannen. Leuk om met vriendjes/vriendinnetjes te spelen. Kinderen 
moeten er wel tegen kunnen dat hun kikker(s) opgegeten worden. Met enige begeleiding kunnen kinderen leren 
om hun frustratietolerantie te verbeteren met dit spel. 
 
FurReal – Mama Josie de Kangoeroe  
Hasbro, ca € 89,99 
 
Artikelomschrijving:  
Mama Josie de Kangoeroe is interactief huisdierenspeelgoed en net zo lief als haar schattige kleine baby's! De ene 
baby is een jongen, de andere een meisje en de derde is een verrassing! Pak ze alle drie uit voor de grote 
genderonthulling. Dan kan deze liefhebbende moeder voor haar kleintjes zorgen en ook met jou spelen, reageren 
op aanraking met meer dan 70 geluids- en bewegingsreacties, waaronder liefdevolle geluiden (kleine kusjes!), 
voedergeluiden (soms ook een hik of een boertje). Mama Josie weet zich te ontspannen en plezier te hebben - ze 
kan een dansje doen en tegelijkertijd muziek spelen. Wat ze ook doet, ze zal zeker boeien!  
 

De mening van de jury: 
Daar houden kinderen van: lekker knuffelen met de kangoeroe en 
haar drie baby’tjes, haar verzorgen en smoothies geven. Als beloning 
allemaal verschillende geluidjes. Heel leuk. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Mama Josie is een knuffel-kangoeroemoeder met grote ogen, die 
allerlei stem-achtige geluidjes en bewegingen kan maken. Ze heeft 
drie kangoeroebaby’s die in haar buidel passen of die vastgeklikt 
kunnen worden in haar handen. Josie reageert op allerlei manieren 
wanneer het drinkflesje in haar mond wordt gestoken of wanneer ze 
een baby in haar hand heeft. Leuk gezelschapsdier voor kinderen die 
van knuffels en verzorgen houden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

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 2020 
 
 
 
Juryrapport Categorie D: 8 en 9 jaar  
 
Spelletjes spelen en kennis testen vinden acht- en negenjarigen leuk om te doen. Allerlei soorten spelletjes, voor 
de lol of informatieve, zijn geschikt. Of constructiebouwwerken maken. Ze zijn ook geïnteresseerd in wetenschap 
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   
 

Color Addict 
 
ca. € 9,99 
Cartamundi 
www.cartamundi.nl 

DOTS BFF armbandenset 
 
ca. € 24,99 
LEGO 
www.lego.nl 

LAMA 
 
ca. € 10,99 
999 Games 
www.999games.nl 

 
 
Color Addict 
Cartamundi, ca € 9,99 
 
Artikelomschrijving: 
Een kleurrijk en meeslepend spel, perfect voor spelletjesavonden met het hele 
gezin, middagpauzes met collega’s of op school en feestjes! Dit is een blauwe 
kaart. En deze? Rood of groen? Raak al je kaarten zo snel mogelijk kwijt door de 
juiste kleur of het juiste woord of allebei of omgekeerd uit te spelen. Op 
sommige kaarten staat een kleur geschreven maar met inkt in een andere keur. 
Dus bv het woord rood in groen geschreven. Bevat 110 kleurrijke kaarten. Het 
spel is heel verslavend! Niet geschikt voor wie groen lacht, zwartkijkt, geel ziet 
van nijd, weinig kleur heeft of roze olifanten ziet voorbijvliegen.   
 
De mening van de jury: 
Een spel dat lekker snel wegspeelt. Blauw, oranje, zwart, helaas, fout gespeeld. Je moet snel reageren, maar dat 
valt niet altijd mee. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Color Addict is een kaartspel waarbij spelers moeten proberen om als eerste hun stapel kaarten af te leggen. 
Daarbij draait alles om kleur. Op elke kaart staat de naam van een kleur en ook de letters hebben een (andere) 
kleur. In de makkelijke versie mogen de spelers om de beurt een kaart afleggen mits deze qua kleur of kleurnaam 
overeenkomt met de kleur of kleurnaam van de voorgaande kaart op tafel. De uitkomst wordt dan voornamelijk 
bepaald door toeval. In de snelle versie, die een stuk leuker is, hoeven de spelers niet op hun beurt te wachten. 
Dan gaat het erom dat de spelers zo snel mogelijk een overeenkomstige kaart op de stapel leggen. Het gaat dus 
om reactiesnelheid. De speler moet gelijktijdig twee ‘modaliteiten’ van conflicterende  informatie (geschreven 
kleurnaam versus de kleur van de letters) verwerken en deze informatie ‘matchen’ met de informatie op de 
kaarten die men in de hand heeft. Dat vraagt behoorlijk wat van de capaciteit van de informatieverwerking door 
de hersenen, zeker wanneer dat onder tijdsdruk gebeurt. Op deze wijze gespeeld betekent dit spel nog best een 
behoorlijke mentale uitdaging. Een goede manier om de hersenen te trainen in snel denken en beslissingen 
nemen; niet alleen voor deze leeftijdsgroep. 
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DOTS BFF armbandenset 
LEGO, ca € 24,99 

 
Artikelomschrijving: 
Maak je eigen coole vriendschapsarmbandjes en geef ze aan je beste 
vrienden! Open de BFF armbandenset, leg de armbanden plat neer en klik 
de kleurrijke DOTS erop. Kijk op de verpakking en de meegeleverde 
inspiratiefolder of maak je eigen ontwerp of maak je eigen design. 
Decoreer jouw armbanden, zodat ze helemaal bij de persoonlijkheid van 
jou en je vrienden passen. Draag jullie unieke armbanden met trots! 
#dotyourworld 
 
De mening van de jury: 
Bouw je eigen armband! En vind je hem niet meer leuk, dan maak je 
gewoon een nieuwe. Bouw elke dag een andere armband. LEGO wordt 
hiermee aantrekkelijk voor creatieve meisjes. De verpakking is 
herbruikbaar en duurzaam. Veel uitbreidingssets verkrijgbaar. 

 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Met de LEGO DOTS BFF armbandenset kunnen kinderen kleurrijke armbandjes maken. Het koffertje bevat vijf 
armbandjes van verschillende kleuren met nopjes waarop de kleurige Lego-steentjes bevestigd kunnen worden. 
Kinderen kunnen zo hun eigen armbanden creëren en als ze willen weer veranderen. Leuk om te maken en 
eventueel aan je BFF te geven. De LEGO DOTS bevorderen de fijne motoriek en creativiteit. Ze zijn ook leuk om 
samen mee te spelen.  
 
 
LAMA 
999 Games, ca € 10,99 
 
Artikelomschrijving: 
Vlot kaartspel waarbij het doel is alle kaarten (minpunten) af te leggen. Lukt 
dat als eerste, dan mag je strafpunten teruggeven. De regels zijn simpel en 
toch biedt het de mogelijkheid om verschillende strategieën toe te passen 
waardoor je dit blijft spelen. 
 
De mening van de jury: 
Een verslavend partyspel in een klein doosje. Je speelt het snel en is 
makkelijk te begrijpen. Speel je hand leeg en krijg zo min mogelijk 
strafpunten. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
LAMA is een strategisch kaartspel. Elke speler krijgt 6 speelkaarten met daarop een cijfer van 1 tot 6 of een lama-
plaatje. De spelers moeten om de beurt een kaart afleggen met als doel om aan het eind van het spel zo weinig 
mogelijk punten over te houden. Spelers moeten steeds hetzelfde getal of één cijfer hoger afleggen dan de laatst 
afgelegde kaart of een lamakaart. Ook kunnen ze hun beurt voorbij laten gaan of een extra kaart pakken. Voor het 
aantal punten dat een speler aan het eind van een ronde nog in zijn hand heeft, krijgt hij fiches (strafpunten), die 
je soms ook weer kwijt kunt raken. Wie aan het eind de minste fiches heeft, wint het spel. De regels van het spel 
zijn vrij eenvoudig, maar de spelers moeten voortdurend strategische keuzes maken: wat is het slimst om te 
doen, rekening houdend met de andere spelers?  Eenmaal aangeleerd verloopt het spel snel, wat zorgt voor 
dynamiek en verrassingen. Een leuk spel om samen te spelen. Goed om strategisch denken te stimuleren. 
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Juryrapport Categorie E: 10 en 11 jaar  
 
Spelletjes spelen, nog ingewikkelder constructie bouwwerken maken en techniek is leuk en interessant voor deze 
leeftijd. Moeilijker spellen spelen kinderen van deze leeftijd ook graag. 
 
 
Genomineerde artikelen  
 

De Zoektocht naar  
El Dorado  
ca. € 29,99 
999 Games 
www.999games.nl 

Overbooked 
 
ca. € 30,89 
Jumbo 
www.jumbo.eu 

Cube Duel 
 
ca. € 19,99 
Smart 
www.smartgames.eu 

 
 
 

De Zoektocht naar El Dorado  
999 Games, ca € 29,99 
 
Artikelomschrijving: 
Een spannende race van expeditieleiders door het oerwoud om als eerste 
de mysterieuze schat El Dorado te bereiken. Dit spel maakt op een 
toegankelijke manier gebruik van het ‘deck building mechanisme’ waarbij 
spelers een ideale mix van kaarten moeten zien samen te stellen. 
 
De mening van de jury: 
Leuk spel om met je kinderen te spelen. Je zit meteen ‘in het spel’. Mooi 
vormgegeven, zowel de doos als het spel. Goede prijs/kwaliteit 
verhouding. 
 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Doel van dit spel is om als eerste over het spelbord (de jungle) bij El Dorado te komen. Daarvoor heeft iedere 
speler een aantal kaartjes waarmee stappen gezet kunnen worden of nieuwe kaarten gekocht kunnen worden, 
waarmee je je sneller kunt verplaatsen of andere nuttige dingen kunt doen. Het is een zogenaamd deck-building 
kaartspel, waarbij je steeds meer nuttige kaarten verzamelt. 
Het spel vereist strategisch denken en keuzes maken tussen direct vooruit bewegen of kaarten kopen waar je op 
een later moment extra voordeel van hebt. Het bord en de kaartjes zijn mooi vorm gegeven. Het bord kan elke 
keer veranderd worden, wat voor extra variatie zorgt. Leuk om met vrienden te spelen. 
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Overbooked 
Jumbo, ca € 30,89 
 
Artikelomschrijving:  
Welkom op de drukste luchthaven van ons land. Jij werkt bij de servicedesk en 
zorgt ervoor dat iedere passagier een stoel krijgt. Dat is nog een heel gepuzzel, 
want sommige passagiers willen bij het raam zitten en anderen reizen liever in 
een groep. Bovendien is het vliegtuig overboekt: er zijn meer passagiers dan 
stoelen... 
Ben jij degene die de meeste passagiers tevredenstelt?  
 
De mening van de jury: 
Krijg jij iedereen aan boord? Puzzel al je stoelen vol en stel zo min mogelijk 
mensen teleur! Met de jumbojet van Jumbo in de wolken! 

 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Bij dit spel moet elke speler passagiers in zijn vliegtuig plaatsen. Hoe meer passagiers je kunt plaatsen hoe beter, 
maar als je ze niet kunt plaatsen zijn ze 'overbooked' en leveren ze strafpunten op. Het plaatsen van de passagiers 
gaat met behulp van kaartjes die aangeven hoe passagiers ten opzichte van elkaar geplaatst moeten worden. 
Door de kaartjes te draaien of verplaatsen kun je proberen zoveel mogelijk stoelen te vullen. Daarbij is het echter 
ook van belang om passagiers in bepaalde combinaties te plaatsen, want dat levert bonuspunten op. Er moeten 
dus steeds allerlei voor- en nadelen overwogen worden en keuzes worden gemaakt. Het spel wordt met 2 tot 4 
spelers gespeeld, maar elke speler is voornamelijk met zijn eigen spelbord (vliegtuig) bezig. Er is niet veel 
interactie, maar spelers werken elkaar ook niet tegen, waardoor het spel niet erg competitief is. Overbooked is 
een gezellig strategiespel waarbij ruimtelijke planning is vereist. 
 
 
Cube Duel  
Smart, ca € 19,99 
 
Artikelomschrijving: 
Een spel voor twee spelers die ieder of de  rode of de gele stenen kiezen. 
Tijdens het spel creëren de spelers een kubus door om de beurt een steen 
in het spelbord te plaatsen en proberen om zo veel mogelijk vierkanten in 
hun kleur aan de 3 bovenzijden van de kubus te krijgen. De speler die op 
het einde van het spel de meeste vierkanten in zijn kleur aan de 3 
bovenzijden van de kubus heeft, wint het spel. 
Ook geschikt om alleen te spelen met de one-player-training-mode. 
 
De mening van de jury: 
Wat leuk: een Smartgame voor meer dan een speler! Wie is de beste 
bouwer? Beslis het in een snel duel. Je kunt het spel ook alleen spelen. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Twee spelers moeten samen met blokjes in verschillende vormen een kubus zo veel mogelijk vullen. Het spel lijkt 
op een driedimensionele versie van het tetris-computerspel. Elke speler heeft zijn eigen kleur. De speler die aan 
het eind de meeste blokjes van zijn kleur aan de buitenkant heeft, wint het spel. Het spel bevordert ruimtelijk 
denken en strategie en planning. De acties van de andere speler hebben invloed op jouw mogelijkheden, wat het 
spel heel interactief maakt en je dwingt tot flexibel denken. 
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Juryrapport Categorie F: 12 t/m 17 jaar  
 
Spelen houdt al lang niet meer op als je de basisschool verlaat. Dat komt ongetwijfeld omdat het aanbod steeds 
meer gericht wordt op 12 plussers.  
 
 
Genomineerde artikelen  
 

Herrlof 
 
ca. € 12,95 
Jolly Dutch 
www.jollydutch.com  

Stay Cool 
 
ca. € 24,99 
999 Games 
www.999games.nl 

 
 
Herrlof 
Jolly Dutch, ca € 12,95 

 
Artikelomschrijving:  
Tijdens de Vikingperiode vocht je voor de titel van koning. Vier Vikingen 
vechten nu voor Herrlof: de winst en lof verdiend in oorlog. Tijdens de 
Vikingperiode vocht men om de titel van koning te bemachtigen. ‘Vikingen’ 
vechten nu voor Herrlof. Wie wordt de volgende Viking koning? Herrlof is een 
slagenspel voor twee spelers waarbij je speelt tot een van de spelers minstens 
50 punten heeft. De speler met de meeste punten wint. Je scoort punten door 
slagen te winnen en kan bonussen verdienen. Het spel bestaat uit maximaal 10 
rondes. 
 
De mening van de jury: 
Herrlof is een nieuwe geavanceerde kijk op hartenjagen, en dan met z’n 
tweeën. Een lekker snel spel dat mooi is vormgegeven. 
 

Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Herrlof is een kaartspel dat lijkt op hartenjagen/troeven voor twee personen. Elke speler krijgt 15 kaarten en 
moet slagen winnen door de ander met een betere kaart te overtroeven. Per ronde moet elke speler ook een 
voorspelling doen hoeveel slagen hij gaat winnen. Als die voorspelling juist uitkomt, dan krijgt die speler 10 
bonuspunten extra. De eerste speler die 50 punten heeft, wint het spel. Sommige kaarten bieden daarnaast ook 
nog extra mogelijkheden, waardoor er allerlei onverwachte wendingen kunnen zijn in het spel. Het spel vraagt om 
strategische inzicht/redeneren, planning, flexibel denken en kansberekening: in welke volgorde ga je je kaarten 
spelen, afhankelijk van wat je tegenstander doet? Hoe werk je naar je voorspelde aantal gewonnen slagen toe om 
je bonus te verdienen? Een spannend en afwisselend spel. 
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Stay Cool 
999 Games, ca € 24,99 
 
Artikelomschrijving: 
Een partyspel waarin spelers vrij simpele vragen moeten beantwoorden. De 
uitdaging zit hem er in dat er door twee personen tegelijkertijd vragen worden 
gesteld. De ene vraag moet mondeling beantwoord worden terwijl de andere 
vraag gespeld moet worden met gekleurde letter dobbelstenen. Multitasken was 
nog nooit zo leuk. 
De mening van de jury: 
Blijf rustig en geconcentreerd terwijl iedereen je bestookt met vragen. Dit is echt 
multitasken! Ben jij stressbestendig onder druk? 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
Stay Cool is een superdynamisch vraag- en antwoordspel dat een sterk beroep doet op de verdeelde aandacht. 
Twee spelers stellen min of meer tegelijkertijd vragen die de actieve speler zo snel mogelijk moet beantwoorden. 
Bij de ene vragensteller moet dat mondeling, bij de ander ‘schriftelijk’ met behulp van letters die op dobbelstenen 
staan. Daarnaast moet de actieve speler ook nog een zandloper in de gaten houden, die steeds moet worden 
omgedraaid voor de tijd (30 seconden) om is. Mentaal multitasken onder tijdsdruk! Heel knap om hierbij je hoofd 
koel te houden! Een hele goede en leuke training in snel informatie verwerken, verdeelde aandacht en 
stressregulatie. De tijdsdruk maakt dit tot een leuke en vermakelijke partygame. 
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Juryrapport Categorie G: 18 plus  
 
Steeds meer volwassenen ontdekken dat spelen leuk is zeker de laatste maanden!  
Naast bouwpakketten, constructiespeelgoed 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  
 

Black Stories  
Uni Edition  
ca. € 9,99 
Tucker's Fun Factory 
www.boosterbox.nl 

De Crew 
 
ca. € 12,99 
999 Games 
www.999games.nl 

 
 

Black Stories Uni Edition  
Tucker's Fun Factory, ca € 9,99 
 
Artikelomschrijving:  
Black stories zijn gitzwarte raadsels die je samen oplost. Eén speler is de 
Raadselmeester, die het raadsel voorleest en de oplossing kent. De andere 
spelers stellen vragen die alleen met ja of nee beantwoord kunnen worden. In de 
Uni editie lijkt de campus een veilige plek, maar professoren en studenten 
verdwijnen op geheimzinnige wijze. Denk buiten normale kaders, wees creatief 
en los de lugubere mysteries rond de universiteit op. Durf jij het aan? 
 
De mening van de jury: 
Black Stories is een spel met veel mogelijkheden: het kan in grote groepen 
worden gespeeld maar ook tijdens het koken. Soms duurt het lang, soms kort.  

 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De Black Stories zijn raadselspelletjes waarbij de spelers aan de hand van vragen moeten oplossen hoe iemand 
aan zijn/haar tragisch einde is gekomen. De oplossingen liggen niet voor de hand en de uiteindelijke onthulling is 
bijna altijd verrassend. Een speler leest een cryptische omschrijving voor die op een van de 50 kaarten staat en de 
anderen moeten vragen stellen die alleen met ja of nee beantwoord mogen worden. Deze versie gaat over 
situaties die binnen een universiteit plaatsvinden, dus extra leuk als partyspel voor studenten. De Black Stories 
vragen om creatief ‘out of the box’ denken en logisch redeneren om stap voor stap achter het verhaal te komen. 
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De Crew 
999 Games, ca € 12,99 
 
Artikelomschrijving: 
Een coöperatief en uitdagend kaartspel dat lijkt op een moderne variant van 
klaverjassen maar dan met een twist. Zonder te mogen praten, moeten de spelers 
samen 50 ‘missies’ uitspelen. Hierbij is er slechts zeer beperkte communicatie 
mogelijk. De missies zijn elke keer weer anders en worden steeds moeilijker. 
Hoewel het spel vanaf 10 jaar te spelen is, zullen de missies al vrij snel lastiger 
worden en uiteindelijk alleen door doorgewinterde kaartspelers uit te spelen zijn.  
 
De mening van de jury: 
Samen op weg naar de negende planeet. Een coöperatief slagenspel waarbij elke 
missie een nieuw avontuur is. 
 
Toelichting ontwikkelingspsycholoog: 
De Crew is een coöperatief kaartspel voor 2 tot 5 spelers, waarbij je gezamenlijk 'missies' (opdrachten) moet 
uitvoeren. Elke speler moet proberen bepaalde kaarten te winnen op een manier die lijkt op hartenjagen. Per 
ronde moet elke speler een kaart spelen van een van de vier kleuren (kleur bekennen) en de speler met de 
hoogste kaart krijgt alle kaarten en wint de slag. Zit daar de kaart bij die het doel was van de winnende speler (de 
‘opdracht’), dan  is de ronde gewonnen voor de hele 'Crew' en kan een volgende (moeilijkere) missie gestart 
worden. Door samen te werken moet de Crew proberen om alle doelkaarten binnen te halen. Daarbij mag tussen 
de rondes gecommuniceerd worden door aanwijzingen te geven met behulp van een fiche. De regels zijn relatief 
eenvoudig en na een paar rondes wordt het spel goed begrepen. Er zijn allerlei varianten en toevoegingen 
waardoor het spel ook na vaak spelen uitdagend blijft. Het spel vraagt strategisch inzicht, planning, aandacht voor 
de anderen, samenwerking en kansberekening. 
 
 
 


