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Het Béste Speelgoed
van Nederland  2021?

De zoektocht naar Het Béste Speelgoed van Nederland 

is begonnen! Net als vorig jaar spelen kinderen hierbij 

een hele belangrijke rol. Want wie weten nou beter 

wat Het Béste Speelgoed van Nederland is, dan de 

kinderen in Nederland zelf! In alle provincies wordt 

de komende tijd druk getest. Sla de bladzijde snel 

om en ontdek welke producten er dit jaar meedoen.
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De grote fi nale van Het Béste Speelgoed 
van Nederland was vorig jaar op basisschool 
St Alphonsus in Mariaparochie. Karst, Maud en 
Anouk uit groep 8 hebben toen mee-getest 
en delen nu hun tips met jou!

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? En waar kun je op letten 

als je gaat testen?

Hoe zit het ook alweer?
Er doen dit jaar bijna 
zestig producten mee in vier 
verschillende leeftijdscategorieën. Leerlingen van twaalf scholen
(uit iedere provincie één) zullen 
deze gaan testen. Per categorie 
kiezen ze één product dat 
doorgaat naar de grote fi nale. 
Kinderen, speelgoedmakers 
en de vakjury kiezen dan de 
grote winnaar.

Hoe test je 
speelgoed?

Ga snel naar 

www.hetbestespeelgoedvannederland.nl 

om op jouw favoriete speelgoed te stemmen. 

volg ons via 
#HBSVN2021

@hetbestespeelgoedvannederland

@HetBesteSpeelgoedvanNL

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.”

Maud (11)
“Het is 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.”

Anouk (11)
“Neem de verpakking mee in je 

oordeel. Hoe ziet de doos eruit? 

Is hij stevig genoeg? Vaak zit 

het product in heel veel plastic 

verpakt. Dat is niet goed. 

Hoe minder plastic hoe beter! 

Bedenk ook of je vaker met het 

product zou willen spelen, of dat 

één keertje genoeg is.”

#HBSVN2021
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hoe test je speelgoed ?

O
Nu jij!
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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? 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑

NAAM:

LEEFTIJD:

Naam product:

Woordenboekje:

* Duurzaam

Kun je onderdelen van de verpakking recyclen (denk aan: karton)? 

Wordt er veel onnodig plastic gebruikt? 

TESTFORMULIER

Tot slot: 

vind ik Het Béste Speelgoed van Nederland omdat: 

Wat vind jij Het Béste Speelgoed 
van Nederland? 

Schrijf hieronder jouw to p-5:

1.

 2.

 3.

 4.

 5.

NOMINEREN MAAR!

*

#HBSVN2021
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= SLECHT

= MWAH, KAN BETER

= PRIMA

= GOED

= SUPER

TESTFORMULIER ®

202
1

12-21-006_KW_HetBesteSpeelgoedvNed-bijlage_260x325mm_LosseExemplaren_druk.indd   312-21-006_KW_HetBesteSpeelgoedvNed-bijlage_260x325mm_LosseExemplaren_druk.indd   3 24-08-21   10:1124-08-21   10:11



ORBEEZ 
#CHALLENGE 
SPEELSET
Je hebt ze vast op TikTok voorbij zien komen: 
Orbeez! Wat ga jij doen met de gekleurde 
waterparels? In deze set zitten 2000 Orbeez 
en verschillende tools waarmee je de 
balletjes kunt laten stuiteren, crushen of 
snijden. Maak zelf een tof fi lmpje door je 
telefoon onder de speelset te leggen op 
slomo-stand. Ga jij de challenge aan?

✔ Creatief 
✔  Veel speelmogelijkheden  

HET 11-STEDEN-
TOCHTSPEL
Het is al even geleden dat de laatste Elfsteden-
tocht gereden werd, in 1997 om precies te 
zijn. Zolang het niet hard genoeg vriest, kun je 
met dit spel je Elfstedenkruisje halen. Moet je 
wel als eerste over de fi nish komen. Gooi met 
de dobbelsteen en leg zo de route af langs de 
Friese plaatsjes. Moet je klunen, dan heb je 
pech. Maar met de wind in de rug telt je worp 
dubbel. Krijg jij al schaatskoorts?  

✔ Samen met vrienden spelen
✔ Leuk voor de hele familie 

Of je doelwit nou dichtbij of veraf is, dikke kans 
dat je het raakt met de Nerf Ultra Select! Deze 
blaster heeft twee magazijnen voor Ultra-darts. 
De ene kant is ontworpen om heel ver te komen, 
dan ander om heel precies te richten. Wissel 
razendsnel tussen de twee magazijnen terwijl 
de motor de darts af blijft vuren. Haal jij de 
36 meter? 

✔  Buiten spelen 
✔  Ver en precies mikken  

TACK PRO – 
POWER SHOT 
MET 50 BALLEN
Wil jij geen enkele strijd verliezen? Dan is 
deze Tack Pro Power Shot II jouw beste 
vriend. Vul je reservoir, schuif de klep dicht, 
laad je blaster en gaan! Er passen 40 ballen 
tegelijk in. Zo zit je nooit zonder munitie. 
Het handvat is op drie verschillende 
manieren te monteren.

✔ Inclusief 50 darts 
✔ 50 centimeter groot 

Wil jij een populaire YouTuber worden? 
Dan is deze wetenschapset echt wat voor 
jou. Maar liefst dertien toffe experimenten 
zitten erin om zelf te doen. En dat niet alleen, 
je leert ook nog eens hoe je in tien stappen 
een eigen YouTube-kanaal kan beginnen, 
op een veilige manier. Je krijgt tips over 
het bewerken van je video’s, en hoe je je 
presenteert aan je publiek. Klaar? Actie!

✔ Leerzaam en uitdagend 
✔ Creatief 

NEXCUBE
Razendsnel een cube-puzzel oplossen gaat 
het allerbest met Nexcube. Het wereld-
record speedcubben is er zelfs mee gezet: 
in 3,47 seconden stonden alle gekleurde 
vakjes op de goede plek. Deze kubus 
glijdt supersnel, de blokjes kunnen er niet 
uitvallen en door de ronde gaten in de 
hoeken beweegt de cube heel soepel. 
Je kunt zelf bepalen hoe strak hij draait! 
Kun jij deze Nexcube oplossen?

✔ Leerzaam en uitdagend
✔ Voor beginners en pro’s

NERF ULTRA SELECT

SCIENCE 4 YOU - 
STUDIOLAB: BE A 
YOUTUBER

#HBSVN2021
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Met deze set gekleurde staafjes en 
magnetische balletjes kun je alles maken wat 
jij maar wil. De magneten zijn zeer krachtig, 
dus je kunt echt alle kanten op en je fantasie 
gebruiken. Het fi jne is dat de set is gemaakt 
van gerecycled plastic. Leuk speelgoed dat 
nog goed voor het milieu is ook! Wat ga jij 
als eerst bouwen?

✔ Creatief, logisch nadenken 
✔ Duurzaam

NIKKO - 
RC ROCK CRUSHR
Scheur over elk terrein met de nieuwe Nikko RC 
Rock CrushR! De wielen reiken automatisch uit 
en grijpen het terrein vast. Met een snelheid van 
tot wel 14 km per uur, een radiobestuurbaar 
bereik van 40 meter, 4-wielaandrijving en de 
krachtige ingebouwde batterij versla jij al je 
tegenstanders!

✔ Verkrijgbaar in de kleuren 
  Techno Green en Red Lightning
✔ Hiermee ben je iedereen te snel af

SKY CASTLE - 
LET’S GLOW STUDIO   
Wil jij dé ster zijn op TikTok, Instagram 
en YouTube? Dan is dit iets voor jou! 
Ontwerp jouw eigen Let’s Glow-look en 
kies bijvoorbeeld voor haarclips, een 
zonnebril, nagelstickers. Plaats de 
Let’s Glow LED Clip op je smartphone, 
tablet of laptop en kies de LED kleur 
van je accessoires met de speciale 
afstandsbediening. 

✔  Kiezen uit 16 kleuren
✔  Creatief bezig zijn

GEOMAG SUPER 
COLOR RECYCLED

Schip ahoy! Kom aan boord van je eigen fregat! Zelfs als je 
geen zeebenen hebt, is deze enorme bouwset leuk. Met maar liefst 
1118 bouwblokjes heb je lekker lang bouwplezier. Er zitten veel details 
in het schip, waardoor het net echt lijkt. Wind in de zeilen en varen 
maar, kapitein! 

✔ Uitdagend en 
  veel speelplezier 
✔  Met standaard om 

het schip op te zetten

SLUBAN USS FREGAT

SLUBAN WARENHUIS

Drie verdiepingen, barstensvol spullen en kleren. Van dit warenhuis krijg je 
meteen zin om te gaan winkelen. Al ben je eerst nog wel even bezig met het 
bouwen van een lift en zelfs een fontein! Als je warenhuis af is, kun je het 
goed combineren met andere winkels en huizen van Sluban. Voor je het 
weet heb je een eigen dorp gebouwd!

✔ Maar liefst 526 bouwblokjes 
✔ Bouw een eigen dorp

#HBSVN2021
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Het lijken leuke gekleurde balletjes. Maar Zoobles zijn 
veel meer dan dat! Rol de balletjes en op magische wijze 
veranderen ze in hippe wezentjes. In deze set zitten Zooble 
Girls die in hun eigen Magic Mansion wonen. Laat ze uit bed 
van de glijbaan glijden en kijk wat er beneden gebeurt! 

✔ Spelen met fantasie
✔ Verschillende poppetjes

ZOOBLES 
MAGIC MANSION SPEELSET

TOI-TOYS SUPER 
SPLASH BALLEN
Een warme dag en zin om te spelen met water? Stop maar met vullen 
en knopen van waterballonnen. Dat gedoe is niet nodig met deze 
Super Splash Ballen. Gewoon een emmer water vullen, de ballen 
onderdompelen en gooien maar! Omdat je de ballen de hele tijd 
opnieuw kunt gebruiken, blijft er ook geen troep in de natuur achter.
Ze voelen zacht en pluizig aan en zitten in een bewaardoos die je 
met water kunt vullen. Riep iemand daar watergevecht?

✔ Herbruikbaar en vriendelijk voor het milieu
✔ Verschillende maten en kleuren

Jij mag van je ouders vast niet op je gympen tekenen om ze een 
beetje te pimpen. Geen probleem, leef je helemaal uit op de 
sneakers van Sneak’artz. Met deze starter set maak je zo je 
eigen schoenontwerp! Teken, spray en besticker een van de 
24 modellen tot-ie helemaal naar jouw smaak is. In de box met 
laatjes zitten twee sneakers, stiften, een speciale driepuntspen, 
bedelstickers, sjablonen en nog veel meer. Ontwerpen maar!

✔  Creatief
✔ Veel verschillende versiersels  

SNEAK’ARTZ STARTER SET

#HBSVN2021
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NINCO RC DRIFT TRAX

In een Purse Pets kun je natuurlijk spullen 
meenemen. Maar dat is niet het leukste aan dit 
schattige tasje! Ze reageert op jouw aanraking, 
knippert met haar ogen, zingt en geeft zelfs 
antwoord op je vragen. Zo heb je altijd je 
BFF, knuffel en tas ineen bij je. Er zijn drie 
verschillende Purse Pets; de vos, het luipaard 
en de eenhoorn. Welke past het beste bij jou?

✔ 25 functies 
✔ Mode, fantasie 

PIXEL AND CREATE  
Maak jij een coole kikker of een grappige 
papegaai van deze leuke blokjes? Of verzin je 
liever een eigen kunstwerk? Het kan allemaal. 
Met Pixel and create maak je niet alleen platte 
afbeeldingen, maar kun je ook 3D bouwen. 
In deze set zitten 1500 blokjes, een handige 
remover, acht voorbeeldkaarten, vier bouw-
platen en vier koppelstukken. Daar kun je 
lekker veel mee ‘pixelen’. 

✔ 2D én 3D bouwen 
✔ Blokjes zijn milieuvriendelijk 
  gemaakt van de suikkerrietplant

Heb je ooit weleens zulke vette rolwielen 
gezien bij een op afstand bestuurbare auto? 
De Ninco RC Drift Trax kan echt elk terrein 
aan met zijn vierwielaandrijving! Wat dacht je 
van opzij slippen en 360 graden spinnen? En 
nog tegelijk met je vrienden rijden ook, dankzij 
de 2,4 GHz-technologie waardoor de zenders 
elkaar niet verstoren. Scheuren maar! 

✔ Kan elk terrein aan
✔  Vier onhafhankelijke motoren 

voor de wielen 

PURSE PETS

PIKS
Prachtige houten plankjes in verschillende vormen 
en gekleurde kegels van siliconen: dat is Piks! 
Je kunt er waanzinnige bouwwerken mee maken. 
Stapel de hoogste toren, of gebruik de kaarten 
om fi guren of dieren te bouwen. En speel ‘De slag 
om Piks’ met je vrienden. Elke speler moet om 
de beurt een nieuwe verdieping bouwen van drie 
kegels en een plankje. Wie de boel niet om laat 
vallen, heeft gewonnen! 

✔ Samenwerken 
  en creatief 
  bouwen 
✔ Goed voor 
  de fi jne motoriek 

#HBSVN2021
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BATTLE CUBES

REAXION XTREME RACE 
Domino, is dat niet een rijtje steentjes dat omvalt? Nou, dan ken je 
ReaXion nog niet! Dat zijn superslimme dominosteentjes die zo zijn 
ontworpen dat je er mee kunt bouwen en stunten. In deze doos vind 
je X-tile en de LinX-steentjes en alles om twee circuits te maken, 
zodat je tegen je vrienden kunt racen. 
Gebruik jij de Ziplines en 
Loopings? Of ga je voor de 
explosie? 

✔ Bouwen, samenspelen 
  en spanning 
✔ Toffe stunts  

Spanning, snelheid, racen. Dat is Marble Racetrax! Bouw je eigen 
0,75 meter hoge knikker-racebaan, daag je vrienden uit en race 
jouw knikker als eerste over de fi nish. De kartonnen onderdelen zet 
je heel makkelijk in elkaar, zonder schaar of lijm. Voeg jij de Crazy 
Looping, Sharp U-Turn of de Short Cut 
toe als stunt? Drie, twee, een… racen maar!

✔ Leerzaam en urenlang spelen
✔ Duurzaam karton 

MARBLE 
RACETRAXX 40

Zin in een potje steen-papier-schaar? Maak je spel nog 
spannender met Battle Cubes met Spider-Man, Iron Man 
of andere Marvel-fi guren. Je kiest op jouw Cube steen, 
papier of schaar en verstopt de keuze achter het masker van 
je held. Vouw je Battle Cube binnenstebuiten en lanceer! 
De verliezer wordt gevangen genomen door de Battle Cube 
van de winnaar. Verzamel de 48 verschillende kaartjes op 
het speelveld. 

✔  Bekende actiefi guren  
✔  Spannend spel met vrienden  

SUPERWETENSCHAPPERS 

Een echt laboratorium vol reageerbuisjes, kleurstoffen, petrischaaltjes en 

nog veel meer, dat vind je in deze doos voor superwetenschappers. Je kunt 

er onderzoek mee doen naar planten, astronomie, biologie en coderen. 

Wat dacht je van DNA uit fruit halen? Of het zonnestelsel nabouwen met 

glow-in-the-dark planeten? Duik de wetenschap in!

✔ Leerzaam en uitdagend

✔ Veel verschillende 

  onderdelen

#HBSVN2021
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MARIO KART RC MINI

Mario met zijn blauwe overall en zijn rode pet: wie kent hem niet? 
In zijn nieuwe mini-kart kan hij tot 7 minuten racen. Opladen 
is makkelijk. Er zit een USB-oplaadkabel bij waarmee je na 
20 minuutjes weer klaar bent voor een nieuwe ronde. Omdat hij 
zo klein is, kun je hem overal laten rijden. Over tafel, onder de 
bank, door de kamer: waar jij maar wil!

✔ Hang hem aan je riem en 
  neem Mario overal mee naartoe
✔ Handig formaat  

HAMA STRIJKKRALEN 
SNACKS 4000-DELIG 

Koks en kokkinnen opgelet! 
Met dit pakket kun je aan de slag om 
de lekkerste gerechten te maken van strijkkralen. 
Pizza’s, hamburgers, taart: alles kan! De doos bestaat 
uit maar liefst 4000 gekleurde kraaltjes. Genoeg om 
héél veel lekkers mee te maken. Ook vind je twee 
onderplaten en de speciale Hama Connector in de 
doos, zodat jouw creaties nog lekkerder eh, mooier 
worden. Wat ga jij als eerste maken? 

✔ Eindeloos veel mogelijkheden
✔ Creatief

MECHA DRAGON
Stel je eens voor dat je een eigen draak kunt bouwen… 
Nou, met deze set wordt die droom in een keer werkelijkheid. 
Als je klaar bent met het installeren van de drie motoren, 
sensoren en een app om hem te besturen, doet deze draak 
precies wat jij wilt. Als jij bijvoorbeeld fl uit of klapt, zal de 
draak bewegen of met zijn vleugels wapperen. Ontdek wat 
hij allemaal kan! 

✔ Programmeren 
  en bouwen
✔ 22 functies

#HBSVN2021
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VALLIBALLI
Een vaste hand en stalen zenuwen… daar gaat het om bij ValliBalli! 
Bij dit spel moet je jouw witte ballen op de laaghangende 
gekleurde ballen stapelen. Klinkt simpel, maar met elke bal die 
jij toevoegt, wordt de hangende stapel steeds minder stabiel. 
Een bal te veel of een onhandige beweging en… ValliBalli! 
Wie als eerste geen ballen meer over heeft, wint.

✔ Zenuwslopend familiespel 
✔ Uitdagend 

Barbies zien er altijd prachtig uit. Hoe leuk is het om nu ook 
zélf de kleding voor haar te kunnen maken? Dat kan met deze 
echte naaimachine! Je kunt eerst de machine zelf versieren 

met de bijgeleverde stickers. Ga daarna aan de slag 
met de stofjes en voorbeelden om je eigen jurkjes 

te ontwerpen. Wat ga jij maken?

✔   Creatief
✔   Urenlang speelplezier

BARBIE FASHION 
NAAIMACHINE

KIDSWEEK TAALHELDEN 

VAN HET SPELWOUD

Houd jij van taal? Dan is dit het spel voor jou! De taalhelden komen in 
actie om samen met jullie de monsters van het spelwoud te verslaan. 
Dat zit vol met gevaarlijke wezens die zich voeden met taal. Kies je 
favoriete taalheld en werk samen om deze monsters met jullie 
taalkennis te verslaan!

✔ Leuk én leerzaam
✔ Uitdagend 

met de stofjes en voorbeelden om je eigen jurkjes 
te ontwerpen. Wat ga jij maken?

✔
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AMONG US ACTION FIGURE

Houd jij van dino’s én van actie? Dan is dit 

echt iets voor jou! De grote vulkaanexpeditie 

heeft een vulkaan, waar gloeiende lava 

of rook uit kan komen. Nog meer actie? 

Druk dan op de knop en hoor hoe de dino’s 

gevaarlijke geluiden maken!

✔ Fantasie 
✔ Eindeloos speelplezier 

SMASHERS MEGA 
LIGHT UP DINO  
Ben jij ook benieuwd welke verrassingen 
dit Zuru Smashers Mega Light up-dino-ei 
heeft? Pak de meer dan 25 lava-
vulkaan-verrassingen gauw uit! Vind de 
onderdelen van één van de twee dino’s, 
bouw je eigen T-Rex of Spinosaurus en 
activeer de dinogeluiden!

✔ Vol verrassingen 
✔  Zelf aan de slag 

FURREAL DIMPLES 
DE DOLFIJN  
Dit diertje kan op jou reageren! Geef haar 
bijvoorbeeld een knuffel, een kusje of een 
vis-snack. Of borstel haar zachte lijf. Door met 
haar staart te zwaaien laat Dimples zien dat 
ze het fi jn vindt. Je kunt haar ook op haar 
buik kriebelen, of een bal naar haar rollen. 
Let maar eens op wat ze dan doet!

✔ Dimples kan haar staart, vinnen 
  en mond bewegen 
✔ Meer dan 80 geluiden en reacties

Ken jij Among Us? Het populaire spel waarbij 
je een ruimteschip klaarmaakt voor vertrek 
en waarbij je samen moet ontdekken wie de 
bedrieger is? Dat spel kun je nu naspelen met 
deze actiefi guren! Verwissel de losse onder-
delen en laat de pop er steeds anders uitzien.

✔ Fantasie 
✔ Bekend van populaire game

DINOSAURS: DE GROTE 
VULKAANEXPEDITIE 
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Is het een truck of is het een werkbank? 
De uitvouwbare truck van Jouéco is het 
allebei! Klap de werkbank in en je hebt een 
auto om mee rond te rijden en te spelen. 
Klaar met rondrijden? Even parkeren, de 
werkbank uitklappen en je kunt aan de 
slag met de vele schroeven, bouten en 
moeren die erin zitten. Is je klus geklaard? 
Berg dan al je gereedschap op aan de 
zijkant van de truck. 

✔ Enorm veel onderdelen
✔ Op meer manieren mee te spelen

UITVOUWBARE 
WERKBANK IN TRUCK

MARBLE RUSH 
ULTIMATE SET 
Bouw je eigen knikkerparcours! En kijk met 
je vrienden hoe jouw knikkers naar beneden 
razen. Je kunt lanceren zodat de knikkers 
vliegen. Maar ook doorgangen maken, 
trechters en bochten bouwen waar ze 
door naar beneden moeten rollen. 
Met 128 onderdelen ben je niet snel 
uitgespeeld. 

✔ Samenspelen
✔ coole licht en geluidseffecten

Oh nee! De robotachtige machine is op 
oorlogspad en wie kan hem stoppen? 
Tijd voor Ian om in actie te komen! Samen met 
een T-Rex en gewapend met kanonnen en een 
katapult gaan ze de strijd aan met de machine. 
Wie zal er winnen? 

✔ Word de held van je eigen dino-avontuur 
✔ Uitgebreide set voor veel speelplezier 

LENA GIGA TRUCK 
BRANDWEER
Waar is de brand? Geen paniek, jij komt 
blussen! Deze Ride-on Brandweerwagen 
Mercedes-Benz Actros heeft een tank, die 
je kunt vullen met 1,5 liter water. De spuit 
op het dak kan in elke richting worden 
gedraaid. En let op, de straal kan tot 
8 meter ver. Blussen maar!

✔  Brandweerwagen 
kan echt blussen

✔ Tank met 1,5 liter 
  water, straal komt 
  tot 8 meter ver 

Louis slingert aan een liaan in de jungle en 
neemt zoveel mogelijk met zich mee. Wat dat 
is, bepaalt de dobbelsteen. Gooi om beurten 
en zie welk fruit of diertje je aan zijn armen, 
benen of staart moet hangen. Maar pas op! 
Als Louis niet in evenwicht blijft dan vliegt hij 
met al het fruit en z’n vriendjes in het rond! 
Wie het laatst iets aan Louis kan hangen 
zonder dat hij het wegslingert, heeft gewonnen.

✔ Uitdagend spel met schrikeffect
✔ Grappig

LOUIS LIAAN

PLAYMOBIL DINO 
RISE 70624 T-REX: 
GEVECHT DER 
GIGANTEN

LUNII- MIJN 
VERHALENFABRIEK
Luister naar geweldige verhalen, waarbij jij 
zelf bepaalt waar ze over gaan. Hoe? Door 
aan de knoppen van jouw Lunii te draaien. 
Zo kies je of het verhaal een held of vriend 
heeft en wat voor plaats en welk voorwerp 
erin voorkomen. Je kunt niet alleen luisteren 
maar ook opnemen. Met maar liefst 
48 verhalen die op de Lunii staan, kun je 
drie uur luisteren. Meer verhalen vind je 
online. Met welk verhaal val jij in slaap?

✔  Kan overal mee naartoe
✔  Goed voor je woordenschat

LUNII- MIJN 

 Uitgebreide set voor veel speelplezier e
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PAW Patrol: De Film komt deze zomer in de bioscoop! Chase en de 
andere pups gaan op avontuur in Avonturen Stad. Met zijn nieuwe 
voertuig dat transformeert van politieauto naar politiemotor kan Chase 
alle missies aan. Mét geluiden en lichten! Speel jij de fi lm thuis na?

✔ Met licht en geluid
✔ Net als in de fi lm! 

Een worteltje of radijs: konijnen houden van 
groenten. In dit spel help jij het konijn om vier 
verschillende soorten te verzamelen. Lukt 
het? Dan win je! Maar… vergeet niet waar 
je geweest bent, want de dieren die onder-
gronds leven, stelen je groenten terug!

✔ Leuk om met meer mensen te spelen  
✔ Train je geheugen

GOTTAGO 
FLAMINGO
Ooit wel eens een fl amingo op een wc 
gezien? Nee, dit is niet het begin van een 
mop maar het gaat wel over de hilarische 
GottaGo Flamingo. Deze zachte knuffel 
kun je voeren met eigen brokjes. Dansend 
en zingend zal hij het opeten. Hoor je ‘Oh, 
oh, Gotta Go!’ dan moet je hem snel op de 
pot zetten, zodat hij zijn magische drollen 
kan poepen. Die kun je gewoon 
oppakken en weer tot voer 
kneden. Als je durft…

✔  Met opnamefunctie zodat 
hij je na kan spreken  

✔  De fl amingo kan met zijn 
nek draaien en 
maakt geluid

PETS ALIVE 
POPPY THE BOOTY 
SHAKIN’ PUG   
Deze mopshond houdt van dansen! Ze kan 
grooven, dansen, draaien en schudden op 
drie leuke liedjes. Probeer maar eens stil te 
staan! Wedden dat ook jij gaat dansen?

✔ Verschillende liedjes
✔ Grappige bewegingen

PAW PATROL DE FILM: CHASE 
TRANSFORMEREND VOERTUIG DISNEY PRINCESS ULTIMATE 

CELEBRATION CASTLE
Dit poppenhuis heeft alles wat je maar kunt dromen! 
Drie verdiepingen, zes kamers en een heel 
speciaal raam op de bovenverdieping. 
Dat licht op als vuurwerk terwijl de muziek 
speelt! Ook aan de inrichting is gedacht. 
Van een oven tot een bank die kan 
veranderen in een schommel: 
alles zit erbij!

✔ Uitgebreide set  
✔ Urenlang speelplezier

GRABBIT

DISNEY PRINCESS ULTIMATE DISNEY PRINCESS ULTIMATE 
CELEBRATION CASTLECELEBRATION CASTLE
Dit poppenhuis heeft alles wat je maar kunt dromen! Dit poppenhuis heeft alles wat je maar kunt dromen! 
Drie verdiepingen, zes kamers en een heel Drie verdiepingen, zes kamers en een heel 
speciaal raam op de bovenverdieping. speciaal raam op de bovenverdieping. 
Dat licht op als vuurwerk terwijl de muziek Dat licht op als vuurwerk terwijl de muziek 
speelt! Ook aan de inrichting is gedacht. speelt! Ook aan de inrichting is gedacht. 
Van een oven tot een bank die kan Van een oven tot een bank die kan 
veranderen in een schommel: veranderen in een schommel: 

Urenlang speelplezier
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MEMO + PUZZEL
Ben jij een echte puzzelaar? Of weet je 
dat nog niet? Geeft niks, met deze set 
van 48 grote puzzelstukken kan 
iedereen lekker lang spelen. Je kunt er 
bijvoorbeeld een mega grote puzzel van 
maken. Met dezelfde stukjes maak je 
ook zes kleine moeilijkere puzzels. Klaar? 
Ga aan de slag met memory, want 
dat kun je ook spelen met deze puzzel-
stukjes over het zeeleven. 

✔ Gemaakt van stevig 
  milieuvriendelijk karton  
✔ Meer dan puzzelen alleen

DIERENPRAKTIJK 
SPEELSET
Ach, dit hondje heeft pijn aan z’n poot… 
Help jij hem in je eigen dierenpraktijk? 
Daar kun je het hondje, maar ook al je andere 
dierenknuffels onderzoeken. Met een speciale 
tafel, stethoscoop, spuit, thermometer en gips 
maak je ze allemaal beter. Stuur jij ze in het 
reismandje weer fi jn naar huis?  

✔ Fantasierijk spelen
✔ Veel verschillende onderdelen

Deze strijkkralen zijn net een maatje groter, 
zodat je ze makkelijk kunt pakken. En nog 
wat slims: om de kralen op de goede plek 
te houden tot je kunstwerk gestreken kan 
worden, zit er een Hama Bead-Tac-vel in 
deze emmer. Daarop blijven de strijkkralen 
plakken. Na het strijken kun je het plakvel 
weer opnieuw gebruiken. Met de 3000 strijk-
kralen en drie verschillende plankjes uit deze 
emmer kun je urenlang spelen!

✔ Slim plakvel 
✔ Extra grote kralen

BREAK THAT EGG- 
DINOSAURUS/
EENHOORN

Smijten met speelgoed mag 
meestal niet. Maar deze 
verrassingseieren móet je juist 
kapot gooien! Tussen de 
scherven vind je dan een 
dino of eenhoorn. Er zijn 
wel twintig verschillende 
soorten. Ook leuk: de kapotte 
eieren kun je weer in elkaar 
zetten. Zo kun je eindeloos 
de eieren blijven vermorzelen. 
Spaar jij ze allemaal?

✔ Keer op keer te gebruiken
✔ Verschillende verrassingen in 
  de eieren

Fan van Pokémon? Dan wil je jouw favoriete speelgoed altijd bij je 
hebben. Dat kan met deze te gekke rugzak. 
Klap hem open en er komen klimbomen, 
planten en een echte battle arena 
tevoorschijn. Met het Pikachu-fi guur 
dat erbij zit, kun je lekker spelen. 
Ontdek de geheime deur, rol met 
rotsen en ga naar de draaikolk! 

✔ Neem je overal mee naartoe 
✔ Zeven verschillende 
  speelmogelijkheden 

POKÉMON RUGZAK-SPEELSET 

MAXI STRIJKKRALEN 
IN TON HAMA 
3000 STUKS

DIERENPRAKTIJK 

Fan van Pokémon? Dan wil je jouw favoriete speelgoed altijd bij je 
hebben. Dat kan met deze te gekke rugzak. 
Klap hem open en er komen klimbomen, 

tevoorschijn. Met het Pikachu-fi guur 

hebben. Dat kan met deze te gekke rugzak. 
Klap hem open en er komen klimbomen, 

tevoorschijn. Met het Pikachu-fi guur 

verrassingseieren móet je juist 

soorten. Ook leuk: de kapotte 
eieren kun je weer in elkaar 

de eieren blijven vermorzelen. 

 Keer op keer te gebruiken
 Verschillende verrassingen in 

verrassingseieren móet je juist 

soorten. Ook leuk: de kapotte 

de eieren blijven vermorzelen. 

 Keer op keer te gebruiken
 Verschillende verrassingen in 

VOOR  MEER  INFORMATIE  OVER  DE  WEDSTRIJD  GA  JE  NAARVOOR  MEER  INFORMATIE  OVER  DE  WEDSTRIJD  GA  JE  NAAR
WWW.HETBESTESPEELGOEDVANNEDERLAND.NLWWW.HETBESTESPEELGOEDVANNEDERLAND.NL

✔ Veel verschillende onderdelen

®

202
1

12-21-006_KW_HetBesteSpeelgoedvNed-bijlage_260x325mm_LosseExemplaren_druk.indd   1412-21-006_KW_HetBesteSpeelgoedvNed-bijlage_260x325mm_LosseExemplaren_druk.indd   14 24-08-21   10:1624-08-21   10:16



0-3 jAAR

PEPPA PIG HOUTEN 
FAMILIE HUIS
Wie kent het grappige varkentje Peppa niet? 
Op tv beleeft ze avonturen met broertje 
George, mama Big en papa Big. Nu gaan 
haar belevenissen verder bij jou thuis. In 
het houten huis van Peppa zitten een bad, 
koelkast, oven, tv en bank. Ben je klaar met 
inrichten, verhalen verzinnen en Peppa in 
bed leggen? Dan vouw je het huis handig 
dicht, met alle meubels erin. Dag Peppa, 
tot de volgende knor, eh… keer!

✔ Duurzame houten fi guren 
✔ Fantasierijk spelen

Zoef! Met deze schattige surfbus-loopauto 
ben je zo op het strand! Of scheur je liever 
over de stoep naar de speeltuin? Neem dan 
extra speeltjes mee, die je opbergt onder 
je stoeltje. Toeter en stuur lekker soepel 
onderweg. Schrijf jij je naam op je eigen 
nummerplaat? 

✔ Lekker actief spelen
✔  Maak je eigen nummerplaat

TINY TALENTS- 
SORTING EGGS
Ben jij een nieuwsgierig aagje? Dan zijn 
deze eieren echt wat voor jou. Peuter ze 
open en je vindt hele leuke foamdieren in 
verschillende vormen. Puzzel de eieren 
weer in elkaar, zoek gelijke vormpjes en leer 
meteen welke dieren er uit een ei komen. 
Of stapel de vormpjes op en tellen maar. 
Alle eieren ruim je handig op in de eierdoos. 

✔ Goed voor de fi jne motoriek
✔ Urenlang speelplezier

SURFER MINIVAN 
LOOPAUTO

PETITS PRETENDERS 
ZIEKENHUIS 
SPEELKOFFER 
EN SPEELMAT
Race met de ambulance door de straten. 
Of moet de helikopter de lucht in voor een 
snelle reddingsactie? Als dokter sta je al klaar 
om in actie te komen! Met het handige handvat 
en de magneetsluiting kun je deze speelkoffer 
overal mee naar toe nemen. De straten op de 
speelkoffer en speelmat sluiten mooi op elkaar 
aan en zijn uit te breiden met meerdere sets. 
Zo kun je je speelwereld nog groter maken.

✔ Handige speelkoffer om alles in te 
  op te bergen 
✔ Speelkleed is te verbinden met andere   
  speelkleden uit de Petits Pretenders-lijn  

TODDYS – 
HARRY HELPY 

Dit zijn brandweerman Harry en zijn vriend Helpy! 
De auto bestaat uit drie onderdelen, die je uit 
elkaar kunt halen en weer in elkaar kunt zetten. 
De ladder kun je draaien en in- en uitschuiven, 
voor al jouw reddingsacties. Ook heeft de 
auto licht, geluid en een vliegwielmotor, zodat 
iedereen jou hoort en ziet aankomen. Wie ga 
jij als eerst redden? 

✔  Heeft leuke extra’s zoals licht en geluid 
✔  De benen, armen en hoofdje van Harry 

kunnen bewegen   

WOEZEL EN PIP
Je hebt Woezel en Pip vast weleens gezien 
in een boek of op tv. Nu kun jij ook je 
eigen Woezel thuis hebben. Aai hem 
over zijn hoofd of lijf en hij begint te praten. 
Hij kan zelfs lopen en met zijn staartje 
kwispelen. Speel, loop, lach en zing je 
met Woezel mee?

✔ Met drie batterijen 
✔ Lekker zacht 

e
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Banaanberoep

Twee bananen zitten in een bar. Zegt de ene 

banaan tegen de andere: ‘Wat wil jij later worden?’ 

Antwoordt de andere banaan: ‘Rechter!’

Naast de twaalf geselecteerde scholen per provincie, 
is er op de fi naledag 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 fi naledag niet mag ontbreken. 
Stuur jullie videoboodschap vóór 20 september 
naar testen@yandc.nl o.v.v. VIP-school. De winnende 
klas wordt met een speciale bus opgehaald en 
van school naar Slagharen gebracht, waar jullie 
een VIP-behandeling te wachten staat. 

PRIJSVRAAGPRIJSVRAAG
Door de hele krant heen zijn losse letters verstopt. Kun jij 

ze allemaal vinden? Zet ze achter elkaar en maak er 

een woord van. Stuur je oplossing vóór 30 september

naar prijsvraag@yandc.nl o.v.v. prijsvraag HBSVN 

en maak kans op het Béste Speelgoed van Nederland! 

Vergeet je naam, leeftijd en adres niet te vermelden.

Succes!

Wat is het toppunt van beleefdheid?

Op je eigen tenen trappen en pardon zeggen.

BELEEFD HOOR!
Bah!
Dennis zit in de klas. Plotseling laat hij een scheet. Het 
stinkt heel erg en de juf stuurt hem naar de gang. Dennis 
loopt lachend naar de gang. ‘Waarom lach je?’ vraagt de 
juf. ‘Omdat ik niet langer in die vieze lucht hoef te zitten.’

Een stok

Raadsel
Hoe noem je een boemerang 

die niet terugkomt?

MOPPEN
en raadsels

Een stok

Hoe noem je een boemerang 

Een stok Een stok

Hoe noem je een boemerang 

Lui zeg!
Twee dieven plegen een bankoverval. Ze nemen al het 
geld mee. De ene dief zegt:’ Zullen we ons geld tellen?’ 
Waarop zijn luie collega antwoordt: ‘Nee, we zien 
morgen in de krant wel hoeveel het was.’
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