
Op 16 oktober wordt Het Béste Speelgoed 

van Nederland gekozen. Een gloednieuwe 

zoektocht waarbij kinderen een hele belang-

rijke rol spelen. Want wie weten nou beter 

wat Het Béste Speelgoed van Nederland is, 

dan de kinderen in Nederland zelf?

spelen niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam is? Zo leer je samenwerken 
en hoe je omgaat met 

het volgen van regels. 
Ook stimuleert het je 

fantasie en leer je hoe 
het is om te winnen 

of verliezen. 

Van een racebaan tot een puzzel, van een pop tot een spelletje: speelgoed heb je in alle soorten en maten. 
Maar wat is nou Het Béste Speelgoed van Nederland? Dat bepaalt de jury samen met jou!  

Twaalf basisscholen 
Bijna zestig producten doen mee aan deze wedstrijd. In deze krant vind je ze allemaal op een rij. Ze zijn verdeeld 
in vijf verschillende leeftijdscategorieën. De komende weken testen twaalf geselecteerde basisscholen uit heel 
Nederland het speelgoed in hun leeftijdscategorie. Hoe werkt het? Hoe lang speel je ermee, ziet het er mooi uit en 
is het leuk? Allemaal vragen die de kinderen tijdens het testen beantwoorden. Uiteindelijk nomineren ze vijf producten 
per categorie die doorgaan naar de fi nale. 

Stemmen! 
Wil jij ook je mening geven? Dat kan! Ga snel naar de website van Het Béste Speelgoed van Nederland om op 
jouw favoriete speelgoed te stemmen. Tijdens de grote fi naledag op 16 oktober kiest de jury samen met kinderen 
de winnaars uit deze genomineerde producten. Benieuwd naar al het speelgoed dat meedoet aan de wedstrijd? 
En wil je weten hoe dat eigenlijk gaat, speelgoed testen? Sla de bladzijde dan snel om!

WIST JE DAT...
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Wat is
Het Béste Speelgoed

van Nederland ?



NOMINEREN MAAR!

= SLECHT

= MWAH, KAN BETER

= PRIMA

= GOED

= SUPER

Tot slot: 

vind ik Het Béste Speelgoed van Nederland 
omdat: 

1. Verpakking

- Trekt het jouw aandacht? � � � � �

- Is het duidelijk wat voor product het is? � � � � �

- Is de verpakking makkelijk te openen? � � � � �

- Is de verpakking duurzaam*? � � � � �

2. Aan de slag 

- Begrijp je meteen wat je moet doen? � � � � �

- Is de gebruiksaanwijzing duidelijk? � � � � �

- Werkt het goed? 
� � � � �

- Doet het wat de verpakking belooft? � � � � �

3. Spelen

- Is het product leuk om mee te spelen? � � � � �

- Kun je er lang genoeg mee spelen? � � � � �

- Wil je er nog een keer mee spelen? � � � � �

-  Is het leuk om met meerdere 

mensen te spelen? 
� � � � �

En dan:

Noem twee pluspunten van het speelgoed:

+

+

Noem twee minpunten van het speelgoed:

-

-

Wat vind jij Het Béste Speelgoed van Nederland? 

Schrijf hier onder jouw top-3.

Leeftijdscategorie:

1.

2.

3.

Testformulier
NAAM:

LEEFTIJD:

Naam product:

Stel je eens voor. Je stapt een speelgoedwinkel 
binnen en wandelt langs de schappen. Overal 
waar je maar kijkt zie je speelgoed. In alle soorten, 
maten, kleuren en vormen. Sommige producten zijn 
groter dan jij, andere zijn juist piepklein en passen 
precies in je hand. Of je ziet speelgoed dat je zelf 
in elkaar moet zetten, dingen die meteen klaar 

zijn voor gebruik of elektronisch speelgoed. 
Speelgoed van plastic, van hout of van wol. 
Of dingen waar je lekker vies of nat van wordt, 
zoals zand, slijm of water. 

Wat vind jij leuk?
Al lopend door de winkel merk je vaak vanzelf wat 
jouw aandacht trekt. Waar jij zin van krijgt om mee 
te gaan spelen. En dat is voor ieder kind weer 
anders. De één wordt heel blij van felle kleuren 
en alles wat geluid maakt, de ander maakt liever 
puzzels of speelt graag spelletjes.

Eerlijke wedstrijd
Al deze soorten producten doen mee aan de 
zoektocht naar Het Béste Speelgoed van 
Nederland. De wedstrijd moet natuurlijk eerlijk 
verlopen, hoe verschillend al deze soorten 
speelgoed ook zijn. Daarom wordt bij het testen 
gebruik gemaakt van een speciaal testformulier, 
waarop vragen staan die voor elk soort product 
kunnen worden beantwoord. 
Gebruik je zintuigen: kijk, luister, voel en ruik. 
Geef elk stuk speelgoed dezelfde kans. 
Soms is iets wat er fantastisch uitziet helemaal 
niet zo leuk. Of iets wat je saai lijkt, juist geweldig 
om mee te spelen. 

Zoals je op de eerste pagina kunt lezen, spelen kinderen bij de 

zoekto cht naar Het BEste Speelgoed van Nederland een grote rol. 

Jouw mening is superbelangrijk en wordt heel serieus genomen 

bij het bepalen van de uitslag. Maar: hoe test je speelgoed nou 
eigenlijk? Dat leer je op deze pagina’s.

Succes! 
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#HBSVN2020#HBSVN2020 hoe test je speelgoed ? TESTFORMULIER

Hoe test je 
speelgoed?

Woordenboekje:
* Duurzaam
Kun je onderdelen van de verpakking recyclen 
(denk aan: karton)? Wordt er veel onnodig plastic gebruikt?*

Speelgoed van plastic, van hout of van wol. Speelgoed van plastic, van hout of van wol. Speelgoed van plastic, van hout of van wol. 
Of dingen waar je lekker vies of nat van wordt, Of dingen waar je lekker vies of nat van wordt, Of dingen waar je lekker vies of nat van wordt, Of dingen waar je lekker vies of nat van wordt, 
zoals zand, slijm of water. zoals zand, slijm of water. zoals zand, slijm of water. 

 zin van krijgt om mee  zin van krijgt om mee  zin van krijgt om mee  zin van krijgt om mee 
te gaan spelen. En dat is voor ieder kind weer te gaan spelen. En dat is voor ieder kind weer te gaan spelen. En dat is voor ieder kind weer 
anders. De één wordt heel blij van felle kleuren anders. De één wordt heel blij van felle kleuren anders. De één wordt heel blij van felle kleuren 
en alles wat geluid maakt, de ander maakt liever en alles wat geluid maakt, de ander maakt liever en alles wat geluid maakt, de ander maakt liever en alles wat geluid maakt, de ander maakt liever 

Al deze soorten producten doen mee aan de Al deze soorten producten doen mee aan de Al deze soorten producten doen mee aan de 
zoektocht naar Het Béste Speelgoed van zoektocht naar Het Béste Speelgoed van zoektocht naar Het Béste Speelgoed van 
Nederland. De wedstrijd moet natuurlijk eerlijk Nederland. De wedstrijd moet natuurlijk eerlijk Nederland. De wedstrijd moet natuurlijk eerlijk 
verlopen, hoe verschillend al deze soorten verlopen, hoe verschillend al deze soorten 
speelgoed ook zijn. Daarom wordt bij het testen speelgoed ook zijn. Daarom wordt bij het testen speelgoed ook zijn. Daarom wordt bij het testen 
gebruik gemaakt van een speciaal testformulier, gebruik gemaakt van een speciaal testformulier, gebruik gemaakt van een speciaal testformulier, 
waarop vragen staan die voor elk soort product waarop vragen staan die voor elk soort product waarop vragen staan die voor elk soort product waarop vragen staan die voor elk soort product 

Gebruik je zintuigen: kijk, luister, voel en ruik. Gebruik je zintuigen: kijk, luister, voel en ruik. Gebruik je zintuigen: kijk, luister, voel en ruik. 
Geef elk stuk speelgoed dezelfde kans. Geef elk stuk speelgoed dezelfde kans. 
Soms is iets wat er fantastisch uitziet helemaal Soms is iets wat er fantastisch uitziet helemaal Soms is iets wat er fantastisch uitziet helemaal Soms is iets wat er fantastisch uitziet helemaal 
niet zo leuk. Of iets wat je saai lijkt, juist geweldig niet zo leuk. Of iets wat je saai lijkt, juist geweldig niet zo leuk. Of iets wat je saai lijkt, juist geweldig niet zo leuk. Of iets wat je saai lijkt, juist geweldig 

Succes! Succes! Succes! 
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STUFF-A-LOONS 
MAKER STATION

Eigenlijk lijkt het net op schilderen, maar 

dan met steentjes: Diamond painting. 

Met een speciale pen en wax plak je 

kleine steentjes naast elkaar op de juiste 

plek. De steentjes glinsteren en glitteren 

zo mooi, dat het net diamantjes lijken. 

In deze verpakking zitten zes verschil-

lende artikelen die je kunt ‘dotzen’. 

Twee armbanden, twee stickersets en 

twee canvas sets. Met elk setje ben je 

ongeveer twintig minuten bezig. Weet jij 

al wat je gaat maken?

✔ Creatief, veel variatie, 
  ziet er mooi uit 
✔ Rustgevend werkje

NA! NA! NA! 
SURPRISE 2-IN-1 
POM DOLL 
Het uitpakken van de Na! Na! Na! Surprise 
2-in-1 Pom Doll is een geweldig feestje. 
Je blaast je eigen ballon op en laat hem 
knallen voor een confettiverrassing. In de 
ballon vind je niet een maar twee verras-
singen: een schattige pom, dat is een 
klein dierentasje met een sleutelhangerclip 
zodat je hem aan je rugzak kunt hangen. 
En in de pom zit een superzachte mode-
pop. Alsof dat nog niet genoeg is krijg je 
ook een outfi t en schoentjes voor jouw 
pop. Er zijn zes verschillende poms en 
poppen. Leuk om te verzamelen! 

✔ De verpakking is een feestje 
✔  Superzachte pop met 

bewegende armen en benen 

PIXIE BELLES 
Pixie Belles zijn nieuwe huisdiertjes die reageren op beweging, geluid en aanraking. Als jij 
bijvoorbeeld in je handen klapt, dan draaien ze een rondje voor je. Als je jouw Pixie Belle 
tegen je wang houdt, dan geeft zij je een kusje. Je kunt ze met een magneetje vastplakken 
op je kleding, zodat je het diertje overal mee naar toe 
kunt nemen. Door hun oplichtende hoorn kunnen ze 
je laten weten hoe ze zich voelen. Hun zachte staarten 
zijn verwisselbaar en je kunt ze ook gebruiken 
als armband, sleutelhanger en scrunchie. 

✔ Urenlang speelplezier, fantasie 
✔  Interactief, je kunt ze overal mee 

naar toe nemen

Ballonnen horen bij een feestje. En met Stuff-A-Loons 
Maker Station, kun je het feestje nóg leuker maken. 
Je kunt de ballonnen namelijk heel simpel vullen met wat 
jij maar wilt. Denk bijvoorbeeld aan confetti. Blaas de 
ballon dan op, sluit hem af en versier hem met glitters. 
Je kunt er een maken voor een speciale gebeurtenis, 
een verjaardag, feestdag of gewoon, omdat het leuk is. 
Er zijn verschillende navullingen verkrijgbaar zodat geen 
enkele ballon hetzelfde hoeft te zijn. 

✔ Creatief, persoonlijk cadeau  
✔ Bijzondere manier om iets te vieren

DIAMOND DOTZ MEGA PACK DOTZIES 

In deze supergarage kun je kiezen uit maar liefst 35 parkeerplekken. Ga naar 
een van de zeven verdiepingen met een van de twee gemotoriseerde liften 
en vind de mooiste plek voor jouw auto. Ga je weer rijden? Race dan over 
een van de banen naar beneden. De parkeergarage heeft ook een winkel 
waar je je auto kunt laten repareren, een brandweer- én een politiestation. 
Licht- en geluidseffecten maken het helemaal af. Ook krijg je er zes verschil-
lende auto’s bij om meteen mee te spelen. Genoeg te doen om urenlang 
bezig te zijn dus!

✔ Eindeloos speelplezier  
✔ Veel extra’s

Altijd al je eigen zeep, shampoo, douchegel en parfum willen 
maken? Dat kan! Deze doos zit vol spulletjes waarmee jij 
meteen als een echte wetenschapper aan de slag kunt. 
Er zit een handboek bij, waarin precies staat uitgelegd hoe het 
werkt. Het mooie is: alle ingrediënten die je kunt gebruiken zijn 
natuurlijk. Dat betekent dat ze goed voor jou én 
het milieu zijn. De doos is gemaakt 
van hergebruikt materiaal en 
kan daarna zelf ook gerecycled 
worden.

✔  Duurzaam, natuurlijke 
ingrediënten  

✔  Maak je eigen 
schoonheidsproducten

De Goo-Jit-Zu helden zijn terug 
in een nieuwe variant. Spiderman, 
Iron Man, de Hulk en Captain 
America helpen de Goo-Jit-Zu 
strijders in de strijd van ‘goed tegen kwaad’. 
En het leuke is: het zijn de meest rekbare, 
slijmachtige en kneedbare actiefi guren ooit! 
Iedere krijger heeft zijn eigen vulling. Ze 
voelen hierdoor heel speciaal aan en je kunt 
ze fl ink uitrekken. Ze kunnen wel drie keer 
zo groot worden. Ook fi jn: de fi guren zijn 
gemaakt van supersterk materiaal waardoor 
er geen rommel komt van al dat kneden en 
trekken. Ze veranderen vanzelf weer terug in 
hun eigen vorm.

✔  Lekker kneden, voelen en uitrekken  
✔  Spelen met fantasie, actiefi guren

NERF – ULTRA 
ONE BLASTER
Met deze stoere Nerf Ultra One blaster 
word jij een echte strijder! Deze supersterke 
blaster werkt met Nerf Ultra-darts. 
Dit zijn de verst vliegende Nerf darts ooit. 
Ze schieten tot wel 36 meter door de lucht! 
Zet de motor van de Nerf Ultra One blaster 
aan en haal de trekker over om je dart af te 
vuren. In de trommel passen 25 darts, die 
worden standaard meegeleverd. Je kunt er 
dus mega veel afvuren voordat je weer hoeft 
te herladen. Ook heeft de blaster een extra 
opbergruimte zodat je altijd extra vuurkracht 
bij de hand hebt.

✔ Buiten spelen, uitdaging
✔ Verst vliegende Nerf darts ooit 

GROENE 
WETENSCHAPPEN   
Houd jij van de natuur? En ben jij gek op 
proefjes doen, wetenschap en nieuwe 
dingen leren? Dan is deze doos echt iets 
voor jou. Je kunt vijftien leuke experimen-
ten doen. Er zit een uitgebreid boekje bij, 
waardoor je ondertussen ook van alles 
leert over de aarde en wetenschap. Het 
mooie is dat het product 100% plasticvrij 
is. Goed voor jou, én voor de natuur!

✔  Leerzaam, proefjes doen
✔  Eco vriendelijk, 100% plasticvrij

BIOCOSMETICA

GOO- IT-ZU

SUPER CITY GARAGE

B I G  O N  T O Y
I N N O V A T I O N

B I G  O N  T O Y
I N N O V A T I O N
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HAMA GIFT BOX - FASHION DRESS UP

De L.O.L. Surprise OMG Dolls zijn de grote zussen van 
de populaire L.O.L. Surprise! karakters. De zusjes zijn 
echte diva’s. Ze zien er prachtig uit en kunnen bewegen. 
In de doos zitten twintig verrassingen, waaronder een 
mooie outfi t, schoenen, een haarborstel, een poppen-
standaard en nog veel meer. Haar hippe kleding kun je 
bewaren in mooie kledingzakken en haar schoenen zitten 
in een eigen schoenendoos. Handig: de verpakking kun 
je opnieuw gebruiken om mee te spelen.

✔ Mode, poppen 
✔ Fantasie, creatief

TACK PRO 
STORM CLIP X 
Met deze Tack Pro Storm Clip X kun je je 
tegenstander in slechts een paar seconden 
met meerdere darts verrassen! Hij is super-
makkelijk in gebruik. Er zitten twee magazijnen 
(clips) bij en 24 darts. De darts komen tot wel 
23 meter ver! De blaster kan wel tegen een 
stootje. Neem ‘m dus lekker mee naar buiten. 
Rennen, springen óf juist wachten op het 
juiste moment om je tegenstander uit te 
dagen, het kan allemaal!

✔ Buiten spelen, uitdaging
✔ Actie 

FUZZY FUN  
Met Fuzzy Fun kun je zelf schattige diertjes 
maken: Fuzzy Pets! Je begint met een haarlo-
ze basis en die kun je helemaal zelf versieren 
met de mooiste kleurtjes. Klaar? Dan hoef je 
hem alleen nog maar te aaien om hem lekker 
Fuzzy te maken! Het is leuk en supermakkelijk 
om te maken, je hebt er geen lijm voor nodig. 
Je kunt het kleurenpatroon volgen of je eigen 
stijl kiezen. Kies jij voor de Cotton Candy 
Bunny of ga je toch liever voor de Strawberry 
Hamster? 

✔ Creatief 
✔ Uren speelplezier, ook als je diertje af is

Modeontwerpers opgelet! Met dit pakket kun 
je aan de slag om de leukste outfi ts te maken 
van strijkkralen. De cadeaubox bestaat uit maar 
liefst 4000 gekleurde kraaltjes. Genoeg om 
héél veel moois te ontwerpen dus. Ook vind 
je onderplaten en ontwerpbordjes in de doos, 
zodat je meteen aan het werk kunt en de 
popjes kunt ‘aankleden’ op de manier die 
jij wilt. Je kunt het ontwerp volgen, of zelf iets 
bedenken. Van een jurk tot een broek en een 
sjaal tot een hoedje: alles kan! Jij bent de baas. 
Weet jij al wat jij wilt maken?

✔ Mode, creatief 
✔  Eindeloos veel 

mogelijkheden 

L.O.L. SURPRISE OMG DOLLS

✔ Uren speelplezier, ook als je diertje af is

PEN SILLY 

Knikkers die tegen elkaar racen op de vetste 

knikkerbanen. Dat is waar Jelle miljoenen likes mee 

krijgt op zijn YouTube kanaal Jelle’s Marble Runs. 

Nu kun jij net zulke fantastische banen bouwen 

als deze knikkerkoning, want Jelle heeft deze 

knikkerbaan mee helpen ontwerpen. In de doos 

vind je onderdelen om twee knikkerracebanen te 

maken. Er zitten loopings in, drop-offs en unieke 

start- en fi nish stukken. Ook zitten er vier teams uit 

de Marble League serie bij. Met maar liefst twaalf 

meter aan baandelen kun je elke knikkerracebaan 

uit je dromen bouwen. 

✔ Leerzaam en leuk 
✔ Urenlang spelen

KLASSIEKE 
HIPPIE BUS   
Altijd al een rondje willen rijden 
in een hippie bus? Bouw dan je 
eigen bus met de Sluban bouw-
blokjes. Wist je dat de eerste 
versie van deze hippie bus in al in 
1967 gemaakt werd? Met deze 
set bouw je hem precies na, alle 
onderdelen kloppen. Pak snel je 
koffer in en waan je lekker op een 
vakantie in het zonnige zuiden. 

✔ Maar liefst 233 blokjes 
✔ Zeker drie uur bouwplezier

TOBI ROBOT 
SMARTWATCH 
Tobi is de eerste smartwatch voor kinderen 
die vol verrassingen zit. Dit slimme horloge 
heeft twee camera’s, met effecten voor foto’s 
en selfi es. Met een clip verander je de video-
camera in een Go Cam. En handig: je hebt 
altijd een klok, stopwatch, timer, alarm en 
stappenteller bij je. Je stuurt met dit horloge 
emoji-sms’jes met bluetooth en je kunt ook 
walkietalkie gesprekken voeren. Klokkijken 
kan natuurlijk ook, zowel analoog als digitaal. 
Hoe meer games je op de smartwatch speelt, 
hoe meer je ontdekt over Tobi. Kortom, Tobi 
neem je overal mee op avontuur!

✔ Technisch én een nieuwe vriend 
✔ Spelen, leren en ontdekken 

Houd jij van tekenen, raden, samenwerken én 
lachen? Dan is Pen Silly iets voor jou. Bij dit 
spel moet je iets tekenen, dat de ander moet 
raden. Maar let op: dit doe je niet met een 
gewone pen, maar een trillende! En om het 
nog lastiger (en grappiger) te maken, zijn de 
onderwerpen en beschrijvingen die je moet 
tekenen ook nogal uitdagend. Probeer 
bijvoorbeeld maar eens een jonglerende 
appel op papier te krijgen, terwijl je hand 
alle kanten op schiet… 

✔ De slappe lach gegarandeerd
✔ Samenwerken, creativiteit

ELLE’S MARBLE LEAGUE KNIKKERBAAN 

B I G  O N  T O Y
I N N O V A T I O N

✔ Spelen, leren en ontdekken 

#HBSVN2020
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Je krijgt meteen zin om dit gigantische verrassingsei te openen als je het ziet. 

Welke van de dertien verschillende eenhoornknuffels ga jij vinden? Er is 

een lamacorn, pandacorn, unicorn en zelfs een zeldzame fl amingocorn. 

Allemaal hebben ze een hart op hun buik dat je kunt veranderen door erover 

te wrijven. Zo onthul je waar jouw Rainbocorn van houdt. In het ei vind je nog 

meer verrassingen zoals stickers en kleverige Rainbocorn poep. Er zit zelfs 

een klein verrassingsei in met een boo-boocorn, die je op een potlood kunt 

zetten. Genoeg te ontdekken en te verzamelen dus!

✔ Een gigagroot ei met hoorn erop 

✔ Wel tien verschillende verrassingen

CARRERA GO!!! MAX SPEED

FROGGIT 

SPY CODE 
MISSION: 
DIAMOND 
HEIST 
Hoe roof je een zwaarbeveiligde diamant uit een kluis? Simpel, 
vanuit de lucht, hangend aan een tuigje. Of nou ja, simpel? 
Probeer het zelf maar eens met het spannende familiespel Spy 
Code Mission: Diamond Heist. Het idee voor dit spel komt van 
de beroemde fi lm Mission Impossible waar een spion hetzelfde 
probeert. Alleen met heel goed teamwork krijg je de roof voor 
elkaar. Ben jij een ster in overleggen, superhandig en heb je 
geluk? Dan roof jij met je team de diamant. Haast je snel naar 
de vluchtauto!  

✔ Goed samenwerken 
✔ Een team wint  

Welkom in de betoverende wereld van Ekinia! Open je verrassingsbox, verzorg 

je paard en verander de outfi t met leuke extra’s; schoenen, vleugels of hoofd-

stel. Ontdek haar magische geheim: heeft het paard een tattoo of manen die 

van kleur veranderen? Geven de spulletjes licht in het donker? Er zijn twaalf 

verschillende Ekinia paarden te verzamelen met verschillende karakters: Vuur, 

Aarde, Lucht, Water. 

✔  Elk van de twaalf 
paarden heeft haar 
eigen geheim 

✔  Berg je Ekinia 
spulletjes op in 
de box met 
opbergkist 

TYBO TIE-DYE 
ONTWERPSTUDIO
Ken je tie-dye? Dat is een techniek waarbij je 
een stuk stof in elkaar knoopt met elastiekjes 
en dan verft. Als je het kledingstuk daarna 
uitspoelt, hou je een prachtig patroon over. 
Met deze ontwerpstudio lukt tie-dye altijd. 
En nog zonder knoeien ook. De magische 
mengbol is makkelijk te gebruiken door de 
handige zelfsluitende spuitgaten. Schroef 
daarna de boven- en onderkant los en spoel 
met koud water, terwijl je handen verfvrij 
blijven. Bij deze studio krijg je een techniek-
boek, zodat al je ontwerpen perfect lukken. 

✔ Zes kleuren inkt
✔ Tie-dye verven zonder knoeien

MEGA KNIJPBAL 
Lekker knijpen en kneden kan met 
deze Mega Knijpbal als de beste. 
De grote bal is felgekleurd en er zit 
een net omheen. In de bal zit een 
zachte vulling, die door het net plopt 
als je er met twee handen in knijpt. 
Dat geeft een gek geluid en ziet 
er grappig uit. Maar ook geeft het 
knijpen een heerlijk gevoel. Je weet 
nooit waar de bellen gaan komen, 
hoeveel het er zijn en hoe groot ze 
worden. Speel jij alleen met de Mega 
Knijpbal, of maak je er een spel van met 
vrienden? 

✔ Anti-stress
✔  XXL en in zes verschillende 

felle kleuren 

HATCHIMALS 
PIXIES CRYSTAL 
FLYERS 
Breng Hatchimal Pixies tot leven met Crystal 
Flyers! Deze Pixies kunnen echt vliegen. In 
het kristallen ei zit een volwassen Pixie met 
glinsterende vleugels. Laad haar volledig op 
met de USB-kabel. Kijk hoe haar glitterende 
vleugels fl adderen en draaien. Als je haar laat 
gaan, vliegt ze op magische wijze. Door de 
ingebouwde sensor voelt je Crystal Flyers 
Pixie waar je handen zijn terwijl je haar helpt 
om te vliegen. Til je handen hoog op en ze 
vliegt hoog, beweeg ze laag en ze vliegt laag. 
De magie ligt in jouw handen!

✔  Er zijn twee Crystal Flyers, kies je 
de Pixie die bij jou past 

✔  Stopt automatisch met 
vliegen als je de vleugels 
aanraakt 

Ben jij de nieuwe Max Verstappen? 
Met deze Carrera GO!!! Max Speed racebaan kun jij zelf de 
Red Bull van Max Verstappen besturen. Of kies je voor de 
Mercedes van Louis Hamilton? Op de 6,3 m lange racebaan 
ga jij het duel aan. Maar let op! Er zijn heel wat uitdagingen. 
Ga hard over de kop bij de looping, geef gas op de super-
snelle rechte stukken, maak scherpe bochten en kijk uit bij 
de kruispunten en fl y-over. Dan ben jij vast de snelste. Met 
deze racebaan heb je enorm veel raceplezier. De set wordt 
compleet geleverd dus je kan gelijk van start gaan. 

✔  Racebaan kan op verschillende manieren 
worden gebouwd  

✔  Wedstrijdjes tegen elkaar spelen  

Dit spel voor twee tot zes spelers ziet er superleuk 
uit. Wat is de bedoeling? Leid je kikkers veilig over 
de vijver. Maar voorkom dat andere spelers dat ook 
doen! De eerste kikkerfamilie die aan de overkant 
is, wint het spel. Maar pas op, de grote vis kan 
je kikkers terug jagen naar de start. Het spel kan 
op twee manieren gespeeld worden: als junior of 
expert. Het is maar net hoe oud of hoe goed de 
spelers zijn. 

✔ Test of jij een slimme strategie hebt  
✔ Leuk om te spelen met je familie

RAINBOCORNS SERIE 2

EKINIA

verschillende Ekinia paarden te verzamelen met verschillende karakters: Vuur, 

Hoe roof je een zwaarbeveiligde diamant uit een kluis? Simpel, Hoe roof je een zwaarbeveiligde diamant uit een kluis? Simpel, 
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In dit Bakugan Starter pakket zit alles wat je nodig hebt 
om direct de actie in te rollen. Wat erin zit? 
Verzamelkaarten met personages, bekwaamheidskaarten, 
maar ook twee Armored Alliance Bakugan. Eén machtige 
Bakugan Ultra en zes krachtige BakuCores. De Bakugan 
kun je opvouwen tot balletjes, die je over speelkaartjes 
(BakuCores) rolt. Onderweg springen ze open en 
pakken een kaart op. Je kunt het spel steeds 
uitgebreider maken door meer Bakugan te 
verzamelen en kaarten met vrienden te ruilen. 

✔ Compleet starterspakket
✔ Met trainingskaart om te oefenen 

BAKUGAN ARMORED ALIANCE STARTER PAKKET

OMNI-X
Met deze op afstand bestuurbare auto kun je fantastisch driften! 
Dat komt doordat hij een dubbele 4x4 aangedreven motor heeft. 
De dubbele wielen maken het mogelijk opzij te slippen, maar je kunt 
ook 360 graden rondjes maken. Hij racet met een snelheid van ruim 
14 km per uur! De auto wordt geleverd met een oplaadbare accu, 
die ook met USB op te laden is, en batterijen voor de zender. 
Dus je kunt meteen wegscheuren. Door de unieke Multi-Band 
frequentie kan je met tien verschillende vrienden tegelijk rijden, 
zonder storingen. De Omni-X is dé R/C Driftkoning!

✔ Fantastisch driften
✔ Met meer auto’s tegelijk rijden

Maak deze stoere 
camoufl age tank 
helemaal zelf 
met Sluban bouwblokjes. 
Het is een uitdagende en grote set die veel verschillende 
blokjes heeft. Maar liefst 772! Er zitten veel details in de 
tank, waardoor hij heel echt lijkt. Klaar met bouwen? 
Stuur je Sluban soldaten aan en stel ze strategisch op. 
Kun jij je loop precies richten op een doelwit?   

✔  Goed voor zeker vier uur bouwplezier 
✔  Met 772 blokjes uitdagend om te maken 

GROTE 
GEVECHTS-
TANK

Wie bedenkt er drie woorden bij z’n eigen symbool? En wie houdt tegelijker-

tijd rekening met de symbolen van z’n tegenspelers? Met andere woorden: 

wie is de creatiefste WoordWizard? Dat is de vraag bij dit uitdagende spel. 

Door te dobbelen met symbolen, slim te kiezen voor moeilijke woorden, of 

juist je tegenstander dwars te zitten, kun je punten scoren. Let goed op de 

zandloper, want is de tijd op, is beurt voorbij. Het is goed voor je woorden-

schat en je kunt het zelfs in het Frans en Engels spelen. 

✔  Het dobbelspel voor snelle denkers

✔  Leerzaam en leuk voor de hele familie  

X-SHOT WATERPISTOOL 
FAST-FILL
De X-Shot Fast-Fill is de snelst vullende waterblaster ooit gemaakt. 
In een seconde kun je dit waterpistool bijvullen en meteen weer 
schieten. Handig, zo ben je veel sneller klaar met vullen dan je 
tegenstanders. Onderdompelen, vullen en dichten met de slimme 
sluiting. Tot wel tien meter ver spuit je iedereen nat!

✔ Supersnel vullen
✔ Tien meter ver schieten  

POWER TREADS
Zet jouw voertuig in elkaar en bouw de coolste baan met Power Treads! 
Kies je eigen terrein, laat je Power Tread bijvoorbeeld door de kamer 
of door de tuin gaan. Bouw obstakels waar hij overheen en onderdoor 
gaat. Hoe cool is het niet om je eigen kettingreactie baan te maken? 
Gebruik de hulpstukken zodat het nog uitdagender wordt. Met de glow 
in the dark stickers kun je je baan zelfs in het donker gebruiken!

✔  Geen obstakel dat de Power Tread tegenhoudt
✔ Bouw telkens een nieuwe baan 

Met deze studio verzin en maak je je eigen hair 
extensions. Het zijn twaalf stuks die je echt kunt 
dragen en stylen. Je ontwerp maak je met 
bijbehorende stiften op een haarlint. Die laad je op in de Hollywood 
Hair Extension Maker. Op magische wijze komt daar een superleuke 
hair extension uit!  Met de warmteloze krultang en twee hulpstukken 
ontwerp je allerlei haarstijlen waarmee je zo voor de camera kunt 
verschijnen. Vul de spuitfl es met water en spuit strakke krullen, 
een strandlook, Hollywood-krullen of juist een rechte look. Klaar? 
Berg alles op in de onderkant van de machine.

   ✔ Handige machine met motortje  
   ✔  Draag je eigen hair extensions met 

een haarclip 

COOL MAKER HOLLYWOOD 

HAIR EXTENSION MAKER 

WOORDWIZARD

met Sluban bouwblokjes. met Sluban bouwblokjes. 

Bakugan Ultra en zes krachtige BakuCores. De Bakugan 
kun je opvouwen tot balletjes, die je over speelkaartjes 
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   ✔ Handige machine met motortje  
   ✔  Draag je eigen hair extensions met 

een haarclip 



WEDDEN DAT E HET KAN?

Ken je de YouTube-serie Jachtseizoen? 

Dat is nu ook te spelen als bordspel. Het is 

een superspannend spel waarbij je als een 

team moet samenwerken om de locatie van 

de voortvluchtige te vinden. Verdeel de taken 

in je team en beslis wie de StukTV-bus gaat 

besturen, de drone bemachtigt of als jager 

de straten opgaat. Iedere tien minuten krijgt 

je team de locatie van de voortvluchtige door, 

maar let op: na vier uur ontkomt hij en hebben 

jij en je team verloren! Of zijn jullie hem te 

slim af…?

✔ Samen met je vrienden spelen 

✔ Spannend tot de laatste minuut

PICTO RUSH  
In Picto Rush strijd je om zo veel mogelijk 
punten door heel snel te tekenen én die
tekeningen te onthouden. Dat zit zo. Alle spelers hebben 
een blaadje met twintig kleine vierkante vakjes. De ‘lezer’ 
leest een lijst met twintig woorden in twintig seconden 
voor. Alle spelers zouden na twintig seconden twintig 
tekeningen moeten hebben. Maar ja, teken maar eens een 
politiestation in één seconde... De ‘lezer’ noemt hierna 
cijfers op, waarna de spelers moeten zeggen wat het juiste 
woord was. Lukt dat? Twee punten! Lukt dat niet? Dan 
kan iemand anders het stelen voor één punt! Wie aan het 
einde de meeste punten heeft, wint! 

✔  Teken in twintig seconden twintig tekeningen 
✔ Grappig, er zijn nooit écht verliezers 

RELATIVE INSANITY 
Relative Insanity is een grappig kaartspel dat 
je met de hele familie kunt doen. Als speler 
lees je een situatiekaart voor, met daarop een 
gebeurtenis die bijna iedereen wel herkent. 
Denk bijvoorbeeld aan: ‘Toen mijn broer zijn 
pasgeboren baby kwam voorstellen aan de 
familie, riep oma plots…’ De rest van de 
spelers moet de zin aanvullen. Degene die de 
kaart heeft voorgelezen kiest het grappigste 
antwoord. Die speler krijgt een punt. Lachen 
gegarandeerd!

✔ Grappig 
✔ Leuk voor de hele familie 

Hoe goed kennen andere mensen jou? Daar 
kom je tijdens dit spel op een hele grappige 
manier achter. Als speler voer je een opdracht 
uit, de andere spelers moeten wedden of jij 
deze goed kunt uitvoeren of niet. Als de 
andere spelers goed wedden, dan winnen 
zij het ingezette speelgeld dubbel terug. 
De speler die de opdracht doet, krijgt ook een 
beloning. Er zitten junior-opdrachten tussen 
de kaartjes, dus iedereen kan meedoen! 

✔ Leuk voor de hele familie 
✔ Interactief, grappige opdrachten

ACHTSEIZOEN HET BORDSPEL

Ook thuis kun je nog samenspelen met je 
vriendjes van het kinderdagverblijf met deze 
Playmobil set. Ga lekker schommelen, draai 
een rondje in de carrousel of zoef van de glij-
baan af. In elk hoekje kun je weer iets anders 
doen. En handig: de complete inhoud past 
in het koffertje zodat je je spullen netjes kunt 
bewaren. 

✔ Urenlang speelplezier, herkenbaar 
✔ Handige meeneemkoffer

MIJN MEENEEM 
KINDERDAGVERBLIJF 

OUÉCO - 
TANDARTS 
SPEELSET 
IN TAS 
Naar de tandarts gaan spannend? Niet met 
deze houten speelset! Bij dit speelgoed 
ben jij namelijk degene die het gebit poetst, 
onderzoekt en behandelt. Moet er een tand 
gewisseld worden of zit er een rotte tussen? 
Geen probleem, je trekt ‘m er zo uit met de 
tang! In de doos vind je verder: een tanden-
borstel, tandpasta, pincet, spuitje, spiegeltje, 
tandartshaakje, tandartsmasker en een gebit 
waar de tanden in én uit kunnen.

✔ Zelf voor tandarts spelen, rollenspel
✔ Leerzaam, onderzoeken

Houd jij van racen? Dan is My First Carrera 
RC Racer echt iets voor jou! Door de 
handige stuurzender kun je de auto zelf 
besturen. Voor- en achteruit, links of rechts 
afslaan: jij bepaalt. Gaat het mis? Geen 
probleem, de auto kan tegen een stootje. 
De lichten en geluidjes maken het extra leuk! 
De auto kan een snelheid van vijf 
kilometer per uur halen.

✔ Racen 
✔ Urenlang speelplezier 

LEO LOOPY
Loopy is een vliegtuigje dat bestaat uit 
drie delen. Je kunt de delen makkelijk aan 
elkaar klikken en losmaken. Het leuke is 
dat je de losse voertuigonderdelen ook 
met andere voertuigen van Toddys kunt 
combineren. Zo kun je verschillende 
uitvoeringen maken. Leo is de bestuurder 
van het vliegtuigje. De armen en benen 
van het fi guurtje kunnen bewegen. Loopy 
heeft licht en geluid, dat maakt het nog 
leuker om mee te spelen! 

✔  Verschillende onderdelen 
combineren

✔ Gaat makkelijk in- en uit elkaar 

Zouden de vissen vandaag willen bijten…? 
Daar kom je snel genoeg achter. Leg een 
kleedje neer, verdeel de visjes in de zee, ga er 
goed voor zitten en gooi je hengel uit! Kun jij 
ze allemaal vangen? Zodra je beet hebt hapt 
de vis zich vast aan de hengel. Wie de mees-
te visjes vangt, wint! De doos bestaat uit twee 
hengels, zes vissen en een kleed. Blub!

✔ Duurzaam
✔ Een klassieker in een nieuw jasje

OUÉCO – 
VISSPEL IN DOOS 

MY FIRST CARRERA 
RC RACER 

OUÉCO - 

MY FIRST CAR
Toet-toet! Deze auto is klaar om weg te 
rijden naar nieuwe avonturen! Dankzij de 
echt werkende toeter hoort iedereen hem 
aankomen. De auto is gemaakt van 100% 
gerecycled materiaal.

✔  Urenlang speelplezier
✔  Duurzaam 
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Tatu, tatu… Opzij, hier komt de brandweer! 
Er is een brand gemeld bij de kazerne! Iedereen kan je aan horen komen, 
want de brandweerauto maakt allemaal verschillende geluiden. Hij heeft 
een toeter, de motor kan brullen, een sirene loeit hard. Het zwaailicht kan 
ook nog aan. Waar is de brand?

✔ Het brandweerstation is   makkelijk in elkaar te zetten  ✔ Brandweerman met 
  beschermende kleren

B WORLD FIRE STATION

KURIO TAB ULTRA

De Kurio Tab ULTRA is een échte tablet 
voor jou alleen. Op de Kurio staan de 
leukste apps en games van Studio 100. 
Hij kan tegen een stootje door de stevige 
hoes die je erbij krijgt. Geen paniek dus als 
jouw Kurio per ongeluk van de bank valt.

✔ Veilige en handige kindertablet 
  met fi ltersysteem
✔ Sensoren die meten of je niet 
  te dichtbij het scherm zit

Versier de ramen met 
je eigen kleikunst! 
De speciale mix van deze 
raamklei zorgt ervoor dat je 
het makkelijk op glas kunt 
plakken én er weer af kunt 
halen. Zo plak je jouw kunst-
werken door het hele huis. 
Verzin zelf mooie fi guren, 
of gebruik de vormpjes uit 
de doos. 

✔ Klei is makkelijk op   
  ramen te plakken 
  en er weer af te halen
✔ Leuke vormpjes

DE WIELEN 
VAN DE BUS
Ken jij het liedje ‘De wielen van de bus’? 
Dan vind je dit vast een leuk spel. De bus 
speelt het bekende liedje, terwijl jij een 
rondje ermee rijdt. Bij de bushalte zegt 
de bus welk onderdeel je moet zoeken. 
Zijn het de ruitenwissers, de deuren of de 
wielen? Als je het goede kaartje omdraait, 
mag je hem houden. Volgende! 

✔  Herkenbaar spel waar je vrolijk 
van wordt

✔ Goed voor je geheugen

Met de Aqua Gelz kun je 3D fi guurtjes 
maken. Los de Aqua Gelz oplossing op in 
een bak en kies dan een mal. Vul die met een 
van de kleuren en versier het fi guurtje met een mond, of iets anders 
leuks. Doop dan de mal in de oplossing. Daarna is je fi guurtje klaar 
en kun je hem eruit halen. Het lijkt wel magie!

✔ Meer dan 24 leuke fi guurtjes om te maken
✔ Maak je eigen 
  tentoonstelling

AQUA GELZ DELUXE PLAY SET

BOSCH WERKBANK

RAAMKLEI

HAMA MAXI 
STRIJKKRALEN
Maak de mooiste werkjes met Maxi Strijk-
kralen. Deze strijkkralen zijn net een maatje 
groter, zodat je ze makkelijker kunt pakken. 
Zo kun je ze goed op het strijkkralenplankje 
zetten en mooie patronen maken. Even 
strijken met een strijkpapiertje ertussen en 
de kralen smelten aan elkaar. In deze bak 
zitten twee bordjes en meer dan 400 kralen. 
Goed voor urenlang speelplezier, terwijl je 
ondertussen kleuren kunt leren en handig-
heid met je vingers oefent. 

✔ Creatief 
✔ Extra grote kralen 

POWER BRICKS CARS
Bouw je eigen raceauto’s en kijk welke het 
snelste is! De Power Bricks Cars kunnen echt 
racen door ze even naar achteren te trekken. 
Loslaten en weg zijn jouw racemonsters. 
Wie wint er? Fast Red, Purple Raptor, Black 
Mod Rot, Blue Monster, Red Furious, Drifting 
Green, Purple Wing of Gold Black Winner? 
Ga jij voor een lichtgewicht auto, of maak je 
een auto met alles erop en eraan?  

✔ 48-55 blokjes om mee te bouwen 
✔ Acht verschillende auto’s  

Zagen, timmeren, meten; met deze werkbank 
van Bosch kun je elke klus aan. Met maar liefst 
82 onderdelen kun je alles maken wat je maar 
bedenkt. Er zit een leuk spijkerspel op het werk-
blad en een bankschroef. Ook horen er handige 
opbergdozen bij, om je schroevendraaier, tang, 
vijl, hamer en zaag op te ruimen.

KIDS GLOBE 
VERKEERSKLEED 
MET LED 
VERKEERSLICHTEN
Naar links, de hoek om, en nu gas geven. 
Oh nee, remmen! Het stoplicht staat op 
rood! Met dit speelkleed met echt werkende 
stoplichten, wordt spelen met auto’s nog 
leuker. Na acht seconden springen de stop-
lichten weer op groen en kun je weer verder 
rijden. Tien stoplichten vind je op het kleed. 
Welke route neem jij?

✔ Tien echt werkende stoplichten 
✔  Een verkeerskleed is nog nooit zo 

echt geweest 

Plakken en knutselen is supermakkelijk én 
leuk met PlayMais. Een druppeltje water is 
al genoeg om de gekleurde stukjes aan 
elkaar te plakken. Maak jij een konijn, bloem 
of kasteel? De PlayMais kun je plakken, 
kneden of in stukjes snijden. Zo kun je alles 
maken wat je maar wil. In de doos My First 
PlayMais zitten 650 stukjes van het natuur-
lijke materiaal. Met drie voorbeelden van 
bosdieren kun je meteen aan de slag. 

✔ 100% biologische materialen 
✔  Veilig, milieuvriendelijk en biologisch 

afbreekbaar KABELGRAAF-
MACHINE
Bestuur jij de machine of blaas jij het oude 
gebouw op? Het kan allemaal met de 
Playmobil kabelgraafmachine. Hij heeft een 
bewegende kabelkraan. En met de giek kun 
je de sloopkogel precies op de goede plek 
een gat in de muur laten slaan. De rest 
van het gebouw kun je met ontploffi ngen 
slopen, maar zoek wel dekking achter de 
veiligheidsmuur!

✔  Spelen met bewegende kraan
✔  Sloopkogel slaat echt stukken 

uit de muur 

MY FIRST PLAYMAIS 

 48-55 blokjes om mee te bouwen 
 Acht verschillende auto’s   Acht verschillende auto’s  

vijl, hamer en zaag op te ruimen.

✔  Met deze 
werkbank 
word jij een 
handige 
bouwer 

✔  Heel veel 
gereedschap   
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Slangenpraat
Twee speelgoedslangen zitten in de woestijn. 

De ene slang zegt tegen de andere: ‘Ik hoop 

niet dat ik giftig ben.’ ‘Waarom?’ vraagt de 
andere slang. ‘Omdat ik net op mijn tong 
heb gebeten!’

Smurf
Er loopt een smurf tegen een huis aan. ‘Auw’, 

roept hij. ‘Heb ik alweer een blauwe plek!’

Yasmin en Zoey spelen 
met een politieauto en een 
politiebureau. Zegt Yasmin 
tegen Zoey: ‘Kun jij eens 
kijken of het zwaailicht van 
de auto nog brandt?’ 
Antwoordt Zoey: ‘Ja, nee, ja, 
nee, ja, nee...’

Puzzel
‘Simon, ik heb zojuist een puzzel 
van 3000 stukjes gelegd’, zegt Otto 
trots. ‘Ik heb er 1 jaar, 3 maanden en 
2 dagen over gedaan. Knap hè?’ 
Zegt Simon: ‘Maar Otto, dat is toch 
niets bijzonders?’ Zegt Otto: ‘Echt wel! 
Op de doos staat: 6 tot 12 jaar!’ 

Deelnemende winkels:

Oma komt de speelgoed-
winkel binnen om een 
cadeau terug te brengen. 
De man achter de kassa 
vraagt: ‘Waarom brengt u 
dit spel terug? U kunt hier 
toch nog heel leuk mee 
spelen?’ Antwoordt oma: 
‘Ik mag hier niet meer mee 
spelen, want op de doos 
staat 3-99 jaar en ik ben 
100 geworden.’ 

Het Béste Speelgoed van Nederland wordt in 

samenwerking met Kidsweek georganiseerd. 

Er is ook een samenwerking met het 
Spellenspektakel, de grootste spellenbeurs 

van Nederland in de Jaarbeurs Utrecht. 
Daarnaast werkt Uitgeverij Babybladen, 
distributeur van onder andere de Woezel 
en Pip zwangerschapskoffer ook mee en is 

100%NL mediapartner. De grote Finaledag 
op 16 oktober is in attractiepark Slagharen.

PRIJS-PRIJS-
VRAAGVRAAG
Door de hele krant heen zijn 
losse letters verstopt. Kun jij 
ze allemaal vinden? 
Zet ze allemaal achter elkaar en 
maak er één woord van. Stuur 
je oplossing vóór 5 oktober naar 
prijsvraag@yandc.nl en maak 
kans op Het Béste Speelgoed 
van Nederland! Vergeet je 
naam, leeftijd en adres niet 
te vermelden. Succes!

Moppen en raadsel

Wat is het verschil tussen een 
bakker en een speelkleed? 

Antwoord
Een bakker moet ‘s morgens vroeg 

opstaan en een speelkleed mag 
lekker blijven liggen.

Moppen en raadsel

RAADSEL

SAMENWERKING

OMA
ZWAAILICHTEN

2020

#HBSVN2020

16

COLOFON
Het Béste Speelgoed van Nederland: Birgit van Gorsel en Hans Hummelink
Redactie: Young & Connected
Vormgeving: Tokyo Amsterdam
Young & Connected: Martine Karsten en Budi Goudsmit – www.yandc.nl 

WWW.HETBESTESPEELGOEDVANNEDERLAND.NLWWW.HETBESTESPEELGOEDVANNEDERLAND.NL




