
Persbericht  

Amsterdam, 4 november 2020 

 

Winnaars Verkiezing Speelgoed van het Jaar bekend 
Ruim 8.500 personen hebben gestemd 
 

Jörgen Raymann heeft vandaag in Amsterdam de winnaars bekend gemaakt van de Verkiezing Speelgoed 

van het Jaar. Maar liefst 8.502 stemmers hebben in zeven leeftijdscategorieën gekozen voor hun 

favoriete speelgoed of spel. 

 

De winnaars in de verschillende categorieën zijn: 

0 t/m 3 jaar:  SmartMax My First Sounds & Senses (Smart) 

4 en 5 jaar:  Jaak en de Bonenstaak (Smart) 

6 en 7 jaar:  LEGO Avonturen met Mario starter set (LEGO) 

8 en 9 jaar:  LAMA (999 Games) 

10 en 11 jaar:  De Zoektocht naar El Dorado (999 Games) 

12 t/m 17 jaar:  Stay Cool (999 Games) 

18 plus:   De Crew (999 Games) 

 

De uitreiking werd dit jaar georganiseerd in samenwerking met Stichting Swazoom, een welzijnsorganisatie 

die zich inzet voor gelijke kansen voor alle kinderen, jongeren en bewoners in Amsterdam-Zuidoost. 

Stichting Speelgoed Nederland en Swazoom bundelen de krachten om het spelen met speelgoed en spellen 

te stimuleren.  

 

Samen Spelen 

Jörgen Raymann sprak met ontwikkelingspsycholoog Ger Ramakers over hoe fijn het is om samen met het 

gezin met speelgoed te spelen of spellen te doen, en hoe goed dat is voor een betere band met elkaar. Als 

er sprake is van leeftijdsverschillen die een uitdaging zijn, adviseert Ger Ramakers te kiezen voor spellen 

waarbij kans een grotere rol speelt dan kennis of strategisch inzicht, zoals spelletjes met dobbelstenen of te 

kiezen voor spellen met verschillende moeilijkheidsniveaus. Ook het maken van teams of kiezen voor een 

coöperatief spel, waarbij je niet tegen elkaar maar met elkaar speelt, dragen bij aan een gezellige 

speelbeleving. Meer informatie over samen spelen in een gezin met kinderen met een leeftijdsverschil is 

hier te vinden.  

 

Over Verkiezing Speelgoed van het Jaar 

De Verkiezing Speelgoed van het Jaar is al meer dan 45 jaar een begrip. Elk jaar wordt de verkiezing 

georganiseerd om speelgoed op een positieve manier onder de aandacht te brengen en (groot)ouders te 

helpen bij het uitzoeken van speelgoed voor hun (klein)kind(eren) en henzelf, maar ook voor familie en 

vrienden. Een vakjury bestaande uit een pedagoog, journalist, een influencer, spellendeskundigen en 

experts uit de speelgoedbranche nomineerden in zeven leeftijdscategorieën het beste speelgoed en de 

leukste spellen. 

 

Samenwerking met Swazoom 

Stichting SpeelGoed Nederland (SGN), verantwoordelijk voor de Verkiezing Speelgoed van het Jaar, werkt 

samen met Swazoom, een welzijnsinstelling in Amsterdam-Zuidoost. Swazoom wil, net als SGN, dat er meer 

wordt gespeeld en gaat daar samen met de SGN een project voor opzetten. Andere Amsterdamse 

instellingen zullen dat naar verwachting ook uitvoeren en hopelijk ook welzijnsorganisaties verder in het 

land. 

 

Noot voor de pers, niet voor publicatie: 

Informatie over de genomineerde artikelen, het juryrapport en afbeeldingen zijn te vinden op 

www.speelgoedvanhetjaar.nl of hier te downloaden. Neem voor meer informatie contact op met  

Media Tornado, Lotte Haije, Tel: 035-6257800 / E-mail: Lotte@mediatornado.nl 

https://www.speelgoedvanhetjaar.nl/Portals/0/Nominaties/2020/Persberichten/Samen%20spelen_A4_1.pdf?ver=NcSJJB_a5LP0FCyCYXJhsw%3d%3d
http://www.speelgoedvanhetjaar.nl/
https://we.tl/t-GOMPrYOgQI
mailto:Lotte@mediatornado.nl
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De winnende artikelen – uit het juryrapport 2020 
 

 

 

Categorie 0 tot en met 3 jaar 
 
SmartMax My First 
Sounds & Senses 
Smart 
Ca. € 19,99 
 
 
˖ magisch speelgoed voor kleine kinderen 
˖ grote stukken voor kinderhandjes 
 

 

Categorie 4 en 5 jaar 
 
Jaak en de Bonenstaak 
 
Smart 
Ca. € 27,99 
 
 

˖ een nieuwe manier van puzzelen 
˖ leuk om samen te spelen 

 

Categorie 6 en 7 jaar 
 
LEGO Avonturen met 
Mario starter set 
Lego 
Ca. € 59,99 
 
 

˖ de perfecte match van LEGO met Nintendo 
˖ nostalgie voor de ouders, speelplezier voor 
de kinderen 

 

Categorie 8 en 9 jaar 
 
LAMA 
 
999 Games 
Ca. € 10,99 
 
 

˖ snel en makkelijk te begrijpen 
˖ een verslavend partyspel in een klein doosje 
 

 

Categorie 10 en 11 jaar 
 
De Zoektocht naar El 
Dorado 
999 Games 
Ca. € 29,99 
 
˖ vind als eerste de schat El Dorado 
˖ leuk spel om met je kinderen te spelen 

 

Categorie 12 plus 
 
Stay Cool 
 
999 Games 
Ca. € 24,99 
 
˖ dit is echt multitasken! 
˖ ben jij stressbestendig 
onder druk? 
 

 

Categorie 18 plus                      
 
De Crew 
999 Games 
Ca. € 12,99 
 
 
 

˖ een coöperatief en uitdagend kaartspel 
˖ elke missie is een nieuw avontuur 
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