ADVERTENTIE

Dit is een commerciële bijlage van Het Béste Speelgoed van Nederland.

Wat is
Het Béste Speelgoed
van Nederland 2021?
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terugblik en interview
presentatrice Danielle
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test-tips van kinderen

7

prijsvraag
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moppen

WIST JE DAT…
… de gemiddelde leeftijd
van onze jury acht jaar is?
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Even opfrissen

WINNAARS vorig jaar

L.O.L. SURPRISE
OMG DOLLS MGA
“Leuke verrassingen
in de doos”
“VROLIJKE VERPAKKING”
“De poppen hebben
mooi haar en het haar
kan gekamd worden”

15+

10-14
jaar

JACHTSEIZOEN HET
BORDSPEL JUSTGAMES
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O
C
/
R
O
NIKK
NIT
/BRANDU

NIKKO

dt en
“De Nikko Omni-X rij
beweegt goed”

ok goed
“Hij kan o

driften”

ERSNEL”

“HIJ RIJDT SUP

“Makkelijk om op
te ruimen”
“HET SPEL ZIT GOED
IN ELKAAR”
“Het is een soort politie
en boefje in een spel en
dat is erg leuk”

“Spel is in het Nederlands”

0-3 jaar
MIJN MEENEEM
KINDERDAGVERBLIJF

PLAYMOBIL

“PAST BIJ DE LEEFWERELD
VAN KINDEREN DOOR
FANTASIE TE GEBRUIKEN”

4-6 jaar
AQUA GELZ DELUXE
KREATIV SET

“Het is geschikt voor jongens
en voor meisjes”

EURO TOYS EUROPE B.V.

“Aantrekkelijke presentatie”

“Simpel en kleurrijk,
waardoor makkelijk
mee te spelen”

“ZELF CREATIEF
AAN DE SLAG”
“Bijzonder, het is een
keer wat anders”
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Wie wonnen er
vorig jaar?
7-9 jaar

verkiezing
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Zo werkt
de verkiezing

Geef je op!

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? Daar hebben we jullie hulp bij nodig!
Er doen dit jaar bijna zestig producten mee in
vijf verschillende leeftijdscategorieën. Allemaal
zijn ze in de race voor een plekje in de finale.
Welke producten dat zijn, bepalen jullie!
Voor het zover is moet al het speelgoed eerst
worden getest. Want wie weten er nou beter
wat het béste speelgoed van Nederland is,
dan de kinderen in Nederland zelf?
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Op zoek
We zoeken daarom
uit iedere provincie
één school die alle
producten alvast
wil uitproberen.
Hoe werkt het?
Hoe lang speel je
ermee, ziet het er
mooi uit en is het leuk?
Allemaal vragen die je kunt beantwoorden
tijdens het testen. Uiteindelijk kiezen kinderen
een product per leeftijdscategorie dat doorgaat naar de finale. En ook niet onbelangrijk:
iedere school mag het pakket speelgoed na
het testen houden of beschikbaar stellen
voor het goede doel.

DOE MEE!

Wil jij je met je school opgeven om
speelgoed te testen? Dat kan! Mail naar
testen@yandc.nl o.v.v. speelgoed testen.
Inschrijven kan tot en met 8 juli.
Uit alle inzendingen worden twaalf
scholen geselecteerd. Deze scholen
worden per e-mail op de hoogte
gebracht en verder geïnformeerd.

VIP
3

Naast de twaalf geselecteerde scholen per provincie, is er op de
finaledag nog plek voor één speciale VIP school. Willen jullie
dit zijn? Film waarom juist jullie de leukste en beste school
van Nederland zijn die tijdens de finaledag niet mag
ontbreken. Dit kan naar testen@yandc.nl o.v.v. VIP school.
De winnende klas wordt met een speciale bus opgehaald en van
school naar attractiepark Slagharen gebracht, waar jullie een
VIP behandeling te wachten staat. Succes!
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‘Dit jaar kunnen we
nog meer uitpakken!’
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INTERVIEW
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Vond iedereen het leuk om mee
te doen?

5

Wat was voor jou het hoogtepunt?

#HBSVN2021

®

202

echt
‘Ja! Niet alleen het spelen is leuk, maar je hebt
De
d.
ister
gelu
t
een stem als tester. Naar jou word
deze
kinderen en hun ouders zijn echt belangrijk bij
van
ter
dtes
lgoe
prijs. Geloof me, je wil gewoon spee
Nederland zijn!’

rweg tegen?
de
n
o
o
t
u
a
ze
n
o
j
ji
Kom
line en Tag
n
o
m
e
h
s
t
a
a
pl
,
o
t
o
Maak een f
annederland
dv
e
o
lg
e
e
sp
e
st
e
b
t
e
ons via @h
#HBSVN2021!

Zestig stuks speelgoed, twaalf testschole
n, vijf genomineerden
en één winnaar. Vorige jaar trapte Het Bés
te Speelgoed van
Nederland af met een spetterende eerste
editie. Presentatrice
Danielle van de Griendt deed verslag van
het testen en reikte
de prijzen uit.

1

Hoe was dat om mee te maken?
Danielle: ‘Geweldig! Samen met cameraman Neil van der Drift
ben ik naar verschillende testscholen geweest. In Utrecht en
Kaatsheuvel mochten wij kijken hoe de onderbouw en bovenbouw
ging testen. Ontzettend leuk om te zien.’

2

Hoe werd het testen aangepakt?
‘Heel serieus! Met formulieren in de hand gingen de kinderen
alle vragen na. Ze werkten heel goed samen. De bovenbouw
hielp de onderbouw als ze het spel niet goed begrepen. Of ze
hielpen met het invullen van de vragen. Het was lekker spelen,
maar ook écht testen.’
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Omschrijf eens hoe het w
zo’n school rond te lopenas om op
?
‘In alle klaslokalen

‘De finale! We waren op de St Alphonsus scho
ol in
Mariaparochie. Al die gespannen hoofden van
de kanshebbers op het scherm… Samen met de kind
eren hebben we de enveloppen opengemaakt. Iedereen
was echt
blij voor de winnaar. De school was een bak ener
gie!
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Hoe gaat de zoektocht naar
Het Béste Speegoed van
Nederland er dit jaar uitzien?

‘Dit jaar kunnen we nog meer uitpakken en
elke stem wordt nog belangrijker. Er is meer
speelgoed om te testen, er zullen twaalf testscholen worden gezocht én we hebben een
echt finaledag dit jaar, in Slagharen! Dit keer
zullen alle genomineerde speelgoedmakers
er echt bij zijn en komen de hoofdtesters voor
de laatste keer bij elkaar. Nog één keer met
al het speelgoed spelen, dan lekker het pretpark
in en dan de bekendmaking van de winnaar!
Dat wordt echt een feestje.’

Danielle gaat de komende maanden met haar
cameraman door heel Nederland crossen in
een speciale HBSVN- auto. Als verslaggever
gaat ze alle twaalf de testscholen bezoeken,
in elke provincie een. Dat worden feestelijke
filmpjes! En wat dacht je van vlogs, unboxing
video’s, dansjes met de testers, filmpjes van de
verschillende locaties en natuurlijk een bloedspannend verslag van de finaledag? Check
de video’s op TikTok, Instagram en Facebook.
Test je zelf mee en post je een foto? Vergeet
#HBSVN2021 er niet bij te zetten!

of aula’s waren groe
pjes kinderen
bezig. Iedereen moc
ht zelf het speelgoe
d kiezen
wat ze het leukst lee
k. Er werd meteen ge
speeld
of ze gingen de gebr
uiksaanwijzing lezen
. Er was
zoveel plezier.’

Danielle: ‘De wisseltrofee heb ik uitgereikt. Ik kreeg meteen een rondleiding
langs al het nieuwe speelgoed. Zo kom je nog eens ergens!’
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Hoe TEST je
speelgoed?
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TEST MEE!

Heel Nederland
test mee!

Op deze pagina zie je de kaart
van
Nederland én twaalf verschille
nde
foto’s. Weet jij welke foto bij we
lke
provincie hoort? Vul de letters
in en
ontdek welk woord we zoeken
.
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Brechtje (12)

t speelgoed de
“Ik lette erop of ik he
denk zelf wat je voor
prijs waard vond. Be
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het product zou wille
wat het product
daarna op internet op
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per dan je dacht?
het duurder of goedko
eerst de spelVerder is het goed om
je het alsnog niet,
regels te lezen. Snap
juf of meester.”
vraag dan hulp van je

Karst (12)
“Let erop of het leuk is om langer
met het speelgoed te spelen.
Probeer het dus niet één minuut,
maar bijvoorbeeld vijf minuutjes
uit. Is het dan nog steeds leuk?
Soms was het lastig om een doos
of een verpakking open te krijgen.
Zorg er daarom voor dat er een
schaar in de buurt ligt als je aan
de slag gaat.”

Luca (12)

Anouk (11)
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Word jij VIP tester?

Wil jij VIP tester worden voo
r Het Béste
Speelgoed Van Nederland 20
21? Dat
kan! Uit elke provincie kiezen
we een
winnaar die met het gezin naa
r de grote
finaledag in Slagharen mag
komen. Je
wint een VIP pakket met daa
rin een trui,
badge, keycord en opschrijfb
lok van Het
Béste Speelgoed van Neder
land 2021.
En jouw stem telt extra zwa
ar mee bij de
zoektocht naar het beste spe
elgoed! Hoe
doe je mee? Schrijf, film of
fotografeer
waarom jij geknipt bent als VIP
tester.
Stuur dat met het goede ant
woord
van de puzzel op deze pagina
voor
20 september naar testen@y
andc.nl
o.v.v. VIP tester.
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Maud (11)
“Kijk niet alleen naar het speelgoed, maar let
ook op of de verpakking er mooi uit ziet. Verder
is het belangrijk om vooraf de spelregels goed
door te lezen om je voor te bereiden. Anders
kom je er tijdens het testen niet uit. Let ook
goed op of het speelgoed niet snel kapot gaat.
Dat merk je vanzelf als het bijvoorbeeld een
keer per ongeluk op de grond valt.”
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“Speel met het speelgoed zoals je er
thuis ook mee zou spelen. Dus stel: je
test een bestuurbare auto, neem ‘m
dan ook mee naar buiten en laat hem
door een plas rijden. Het is superleuk
om tester te zijn. Waarom? Omdat het
leuk is om te spelen én omdat je dan
even geen les hebt, ha ha!”
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Tip: Vraag je ouders/
verzorgers om hulp.
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DEELNEMERS 2021

B I G O N TOY
I N N O VAT I O N

SPEELGOEDWINKEL

Stuiterbal�

lgoedwinkel. Op een
Otto loopt naar de spee
iterbal gratis!’ Otto
bordje staat: ‘Tweede stu er zo mee naar
pt
pakt een stuiterbal en loo Je bent vergeten
!
ug
ter
m
buiten. ‘Jongen, ko
edewerker.
elm
nk
wi
de
te betalen’, roept
heb de tweede
‘Nee hoor ’, roept Otto. ‘Ik
stuiterbal gepakt!’

SUPERHELDEN
In de Superheldenstraat
woont Superman op
nummer 1, Spiderman
op nummer 2 en Batman
op nummer 4.
Wie woont er op nummer 3?

4+3=8
De buurman!

REKENEN

Twee oenen staan ieder aan
een kant in de speelgoedwinkel. Vraagt de ene oen
aan de ander: ‘Hoe kom
ik aan de andere kant van
de winkel?’ Zegt de ander:
‘Hoezo? Daar sta je toch al?’

Wat is groen en rond?
Antwoord: Kermit de Knikker

Moppen en raadsels

RAADSEL

Sytse zit in de klas. Ze zijn aan het rekenen.
De juf zegt: ‘Stel: je bent jarig en ik geef je
vier puzzels. En morgen geef ik je er nog drie.
Hoeveel puzzels heb je dan?’ Sytse antwoordt:
‘Acht , juf.’ ‘Acht?’ vraagt de juf verbaasd. ‘Ja,
acht’, herhaalt Sytse. ‘Hoe kom je daar nou bij’,
antwoordt juf. ‘Omdat ik thuis al een puzzel
heb’, antwoordt Sytse.

COLOFON
Het Béste Speelgoed van Nederland: Danielle van de Griendt,
Axel Schreur en Hans Hummelink
Redactie: Carolien Plasschaert en Marrit Schuddebeurs
Vormgeving: Linke Boel
Young & Connected: Martine Karsten en Budi Goudsmit – www.yandc.nl
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