
B1         Moov 

Leeftijd: 8 jaar 

Merk : Berg Toys 

Tips : Winnaar speelgoed van het 2008 

: www.bergtoys.nl/makeitmoovit.php 

 

Houten speelgoed waarmee je binnen en buiten kan 

spelen! 

Ontdek het speelplezier van MOOV, uniek speelgoed waar 

je eindeloos mee blijft spelen, bouwen en rijden. Dat kan binnen, maar een spannende rit 

door de buurt op dit buitenspeelgoed is ook cool. Met ringetjes, assen, frames en 

plankjes maak je, zonder het gebruik van gereedschap, binnen een handomdraai je eigen 

voertuig. Heb je een model gemaakt, er mee gespeeld en wil je wat anders? Dan haal je 

het uit elkaar en bouw je weer wat nieuws. Gebruik je fantasie en handigheid en maak je 

eigen spannende MOOV! 

 
B2         Speelkleed verkeer 

Leeftijd: vanaf 1 ½ jaar 

Merk    : Ikea 

 

 

 

 
B4    Huttenbouwen 

Leeftijd: vanaf 6+ jaar 

Merk  : Stick lets 

 

Stick-lets zijn gemaakt van duurzaam en buigzaam kunststof. Ze 

zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en variaties per set. Met 

de Stick-lets verbind je takken, stokken of bamboestokken 

eenvoudig met elkaar om een kleine of grote constructie te maken. 

Stick-lets nodigen uit voor het bouwen van allerlei vormen en creaties met stokken en 

doeken, voor binnen en buiten! Zo bouw je in het bos eenvoudig je eigen hut, of maak je 

samen met andere kinderen een huttendorp met tipi’s en andere bouwwerken. 

 
B5             Stelten 

Leeftijd    : 8 jaar en ouder 

Merk        : ? 

 
B6             Hoepels 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Asco 

 
B7              Gereedschapstrolley met gereedschap 

Leeftijd    : 1 ½ jaar 

Merk        : Janod 

 

De houten trolley van Janod is voorzien van Magnetisch 

gereedschap, waaronder: 3 stuks magnetisch gereedschap, een 

bankschroef, een tandwielsysteem bestaande uit vier gekleurde 

tandwielen, 18 accessoires: 4 schroeven, 4 moeren, 4 spijkers en 6 

plankjes. 

 

Deze gereedschapstrolley heeft een erg slim systeem van magnetische gereedschappen 

waardoor het gereedschap netjes op geborgen kan worden. 

 
B8             Containerschip + kraan 

Leeftijd    : 3+ jaar 

Merk        : New Classic Toys 

 

Containerschip met wielen aan de onderkant. 

incl. 4 containers en 2 poort bolders. 

incl. truck met lading. 

incl. kraan. 

 

http://www.bergtoys.nl/makeitmoovit.php


Ontdek de spannende wereld van een containerhaven! 

Wees de kapitein van dit schip en vaar uw containers over de oceaan naar de andere 

kant van de wereld. 

 

  

                    

 

 

 

 

 

 
B9             Golfspel 

Leeftijd    : vanaf 6 jaar 

Merk        : Djeco 

 

Voor 1 tot 6 spelers. 

Het speelgoed kan zowel binnen als buiten worden 

gespeeld. 

 

 
B10           Trek Krokodil 

Leeftijd    : 1 ½ jaar 

Merk        : Djeco 

 

 

 

 

 
B11           Tafeltennisspel 

Leeftijd    : 6 jaar 

Merk        : ? 

 

1 net, 2 tafelklemmen, 2 batjes en 2 pingpong balletjes. 

 
B12           Glijbaan met trap 

Leeftijd    : 2 jaar en ouder 

Merk        : ? 

 

 

 

 

 

 
B13           Stelten 1,60 m 

Leeftijd    : 7 jaar 

Merk        : Nemmer ref. Cats 

 
B14           Boerderij Croquet 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Bigjigs 

 
B15            Balanceer parcours 

Leeftijd    : vanaf 3+ jaar 

Merk        : Gonge (Sport Thieme) 

  

 

 

 

 

 



B16           Regenboog schommelstoel - klimframe 

Leeftijd    : van 1 tot 6 jaar 

Merk        : - 

 

Deze kleurrijke speel-en klimboog is multifunctioneel speelgoed 

dat op veel manieren kan worden gebruikt: als schommel, 

klimladder, tunnel en nog zoveel meer. 

De handvaten zorgen ervoor dat je kind makkelijk heen en weer kan schommelen. 

 

Geschikt voor kinderen vanaf 12 maanden tot 6 jaar. 

Volledig veilig voor je baby, peuter en kleuter. 

 
B17           Gymnastiek linten 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Wesco 

 

Eenvoudig te gebruiken en geschikt voor het ontwikkelen van eenvoudige tot moeilijke 

esthetische bewegingen. 

 
B19           Stelten 1 m 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Nemmer ref. Cats 

 
B20           Stelten 1 m 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Nemmer ref. Cats 

 
B21            Balwerpen 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar tot 12 jaar 

Merk        : Buitenspeel 

 

BuitenSpeel balwerpen is van oorsprong Frans. Wie 

werpt met de bal in zo min mogelijk beurten alle plankjes om of wie bereikt als eerst de 

afgesproken scorelimiet? Het spel is gemaakt van hout en bevat 7 targets en twee ballen. 

 
B22           Wip / Hobbelding voor peuters 

Leeftijd    : 1 1/2 tot 6 jaar 

Merk        : Flexible Flyer 

 
B23           Skatekar 

Leeftijd    : 3+ jaar 

Merk        : Plasma kar 

 

Door te rijden op de Skatekart leren kinderen spelenderwijs 

beweging en houding te beheersen, gericht gebruik te maken 

van de spieren en het evenwichtsgevoel te ontwikkelen. 

 

Het bijzondere aan de Skatekart is dat door het stuur te swingen het gewicht afwisselend 

van het ene voorwieltje naar het andere wordt verplaatst. In combinatie met wrijving 

zorgt dit ervoor dat de Skatekart vooruit gaat en dat er bochten en capriolen mee 

kunnen worden uitgehaald. Het beste gaat dat op harde oppervlakten binnenshuis maar 

ook buiten op bijvoorbeeld de stoep of speelplaats. 

 
B24           Hinkel twister 

Leeftijd    : 5 jaar 

Merk        : MB 

 

Spel voor 1 of meer spelers. Hinkel twister is een spel dat je op allerlei manieren kunt 

spelen. Hier zijn een paar ideetjes die kunt uitproberen, maar probeer vooral ook je 

eigen manier(en) te verzinnen. 

 

je moet de ring in de gedraaide kleur overslaan. 

je mag alleen in ringen van de gekleurde kleur komen. 

je mag niet met je voet in de ring van de gedraaide kleur komen, maar je moet het 

rondje met je hand aantikken. 

 



B25           Tualoop 

Leeftijd    : vanaf 6+ jaar 

Merk        : Tic Toys 

 

Combinatie van frisbee en badminton. 

 

 

 

B26           Ringwerpen (hout) 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Hema 

 
B27        Modu Curiosity Kit 

Leeftijd: ½ tot 5 jaar 

Merk    : Modu 

 

Deze kit is de basisset van de modulaire blokken van MODU. Met 

de inhoud van deze Curiosity Kit, leert je kindje balanceren, 

wiebelen, springen, rijden, … en zo veel meer. Je bouwt er creaties 

mee die perfect op maat zijn van de motorische vaardigheden van 

je kindje, en de zoektocht naar wat jouw kindje leuk vindt op 

welke leeftijd, dat is wat MODU zo leuk maakt. Deze Curiosity Kit zet je vlot op weg naar 

een fantasiewereld vol zachte creaties! 

 

In de MODU Curiosity Kit vind je 3 blokken, 6 staven, 4 wieltjes en een boekje met 

bouw-inspiratie. Je kan met de MODU Curiosity Kit minstens 4 bouwwerken volgens het 

boekje maken, maar je fantasie brengt je vast nog veel verder! 

 

per blok 25 euro en per staaf 10 euro vervangingskosten. 

 
B28        Zebra step               

Leeftijd: 1 ½ tot 3 jaar 

Merk    : V-tech 

 

De V-Tech 3 in 1 Zebra Step is een loopwagentje, een loopfiets en een 

step. Het groeit mee met je kind. Er zit een elektronisch speelpaneel 

op met aanmoedigende geluids- en lichteffecten, waarmee je ook 

cijfers, kleuren en dieren leert. 

 

Eigenschappen: 

 Met 6 melodieën en 2 liedjes 

 Te gebruiken als loopfiets, duwwagen of step 

 Toetertoets, lachtoets en knipperende dierentoetsen 

 4 Speelstanden: Muziek, volg de lichtjes, dieren, ontdek en leer. 

 
B29           Squap Vangspel 

Leeftijd    : 6 jaar 

Merk        : Simba 

 

 

 

 

 

 
B30           Poppenwandelwagen 

Leeftijd    : 5 jaar 

Merk        : Knorr 

 

Met blauwe mand, wagenkap, reiswieg, voetenzak en babyverzorgingstas. 

 



B31           Bilibo 

Leeftijd    : 2 tot 8 jaar 

Merk        : Bilibo 

 

De bilibo balans schelp daagt je kind spelenderwijs uit om te 

oefenen met fantasie, evenwicht en motoriek. 

 

 
B32           Blokkentrein 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Play’n Kids (Kruidvat) 

 
B33           Schildpadje met touwtje 

Leeftijd    : 1 tot 3 jaar 

Merk        : Fischer Price 

 
B34           Kometenzwerm 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Haba 

 

Een dartspel dat ook door kleine kinderen gespeeld kan worden. 

De scheurbestendige nylontas kan snel in een schietschijf worden 

veranderd. Met touwen kan de aan twee kanten te gebruiken tas bv 

tussen twee bomen worden gespannen of hij wordt als een tekening 

aan de muur gehangen. In plaats van puntige pijlen vliegen zachte 

“kometen” door de lucht. Met klittenband blijven ze aan de stof van de 

schijf hangen. 

 
B35            Rups met touwtje 

Leeftijd    : 1 tot 3 jaar 

Merk        : Fischer Price 

 
B36           Step groot 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : E&L Cycles type Yipeeh 

 

 

 

 

 

 
B37           Balansbord 

Leeftijd    : vanaf 3+ jaar 

Merk        : Putt Putt 

 

 

 
B38           Kruiptunnel 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Speja (Ikea) 

 

Altijd leuk met kinderpartijtjes!! 

 

 
 

 

 



B39           Sprinkhaan in getallenland 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Haba 

 

Een verzameling bewegings- en getallenspelletjes voor binnen en buiten. Voor één en 

meer kinderen van 4 tot 10 jaar. Centraal staan de getallen van 1 tot 10 en het rekenen 

binnen het bereik van 1 tot 20. 

 

Met het spel wordt spelenderwijs een verband gelegd tussen het bewegen en het leren 

van getallen. 

 

Bij het spelen hoeft niet altijd een winnaar aangewezen te worden. Vaak vinden de 

kinderen het maar al te leuk om gezamenlijk een opgave op te lossen. 

 
B40           De balans 

Leeftijd    : 3+ jaar 

Merk        : TicToys 

 

Das Brett is belastbaar tot 120 kilo en geschikt voor 

sportactiviteiten, fitness en sport en spel met kinderen. 
 

De flexibele houten plank met zeven lagen beukenhout is geschikt voor spel en spelen 

met en door kinderen vanaf 3 jaar, maar zeker ook heel geschikt voor gebruik door 

volwassenen die de plank als fitness of gymtoestel gebruiken. 

Ook voor yogaoefeningen en andere rek- en strekoefeningen is de balansplank zeer 

geschikt. 

 
B41           Maxi Cosi 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Chick2000 

 

 

 

 

 

 
B42           Parachute 6 meter 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Wesco 

 

Deze opbollende parachutes zijn geschikt voor groepsspel en nuttig 

voor ontwikkeling van de motoriek van het kind. De parachute-

spelen bevorderen tegelijkertijd de persoonlijke en sociale contacten. 

 

 
B43           Parachute 3 meter 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Wesco 

 

Deze opbollende parachutes zijn geschikt voor groepsspel en 

nuttig voor ontwikkeling van de motoriek van het kind. De 

parachute-spelen bevorderen tegelijkertijd de persoonlijke en 

sociale contacten. 

 
B44           Peuterstep 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Rolf 

 
B45           Diabolo rood 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Wesco 

 

 

 

 

 



 
B46           Diabolo geel 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Wesco 

 

 

 

 

 

 
B47           Regenboog stappenset 

Leeftijd    : 3+ jaar 

Merk        : Weplay 

 

Coördinatie van de beweging, stabiliteit, concentratie, 

spieropbouw en balans. 

 

De verschillende texturen van rubber zijn bevestigd aan het 

kunststof. De set is stapelbaar en leuk te combineren met de 

golvende loopbaan voor een mooi parcours. 

 
B48           Diabolo blauw 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Wesco 

 

 

 

 

 

 
B49           Loopfiets 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Panther Junior 

Tip           : www.panther-junior.com 

 

Met een loopfiets leert je kind spelenderwijs beter om te gaan met zijn motoriek en 

evenwicht. Net zo leuk, maar makkelijker dan steppen. Je kind zal veel sneller leren 

fietsen. 

 
B50           River Landscape 

Leeftijd    : vanaf 3+ jaar 

Merk        : Gonge (Sport Thieme) 

 

 

 

 

 

 

 
B51           Zaklopen, eierloop, touwtrekken 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Toy Company 

 

4 zakken voor zaklopen. 4 lepels en 4 eieren. 1 touw met 4 lintjes. 

 
B52           Stoepranden 

Leeftijd    : vanaf 5+ jaar 

Merk        : Kerby 

 

1 oranje stoeprand en 1 blauwe stoeprand. 

 

http://www.panther-junior.com/


B54           Trekhond Max 

Leeftijd    : 1 jaar 

Merk        : Ambi Toys 

 

Trekhond Max schudt zijn hoofd en kwispelt terwijl hij uw 

kind volgt. Met deze leuke speelkameraad aan zijn/haar 

zijde, zal uw kleintje op een speelse manier worden 

aangemoedigd om te oefenen met lopen. 

 

 
B56           Go Go Roller 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Rolf 

 

Uniek ontwerp, zonder randen, voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Loopt zeer licht, zodat spelenderwijs het evenwichtsgevoel en de 

motorische vaardigheden getraind worden. Door je gewicht van het ene been naar de 

andere te verplaatsen, en in evenwicht te blijven, rij je vooruit. 

 
B57           Jet Pro cricket set 

Leeftijd    : vanaf 5 jaar 

Merk        : Jet Pro 

 

 

 

 

 

 
B59           Schildpadje met touwtje 

Leeftijd    : 1 tot 3 jaar 

Merk        : Fischer Price 

 
B60           Springtouw 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : n.v.t. 

 
B61           Loopauto Frozen 

Leeftijd    : vanaf 1+ jaar 

Merk        : Kiddieland 

 

1 roze Frozen loopauto. 

 

 

 

 
B62           Hoepels 

Leeftijd    : vanaf 34+ jaar 

Merk        : - 

 

Set van 3 hoepels 

 

 

 

 

 
B63           Noodtruck met uitschuifladder 
Leeftijd    : vanaf 1+ jaar 

Merk        : - 

 

 

 

 

 

 



B64           Glijbaan met trap 

Leeftijd    : 2 jaar en ouder 

Merk        : n.v.t. 

 

 

 

 

 

 
B65           Veerpont 

Leeftijd    : vanaf 3+ jaar 

Merk        : Now classic toys 

  

 

 

 

 

 
 

B66           Jongleer set 

Leeftijd    : vanaf 6+ jaar 

Merk        : Vliegershop 

 

Jongleerballen + knotsen. 

 
B67           Loopauto Cars 

Leeftijd    : vanaf 1+ jaar 

Merk        : Kiddieland 

 

1 rode Cars loopauto. 

 

 

 

 
B68           Waveboard 

Leeftijd    : 7 jaar 

Merk        : The Wave 

 
B69           Eenwielerfiets 

Leeftijd    : 7 jaar 

Merk        : Qu-ax 

 
B70           Twee danslinten 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : n.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 
 

B71           Trekkonijn 

Leeftijd    : 1 jaar 

Merk        : n.v.t. 

 

 

 

 

 

 
 



B72           Pionnen 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Sportline 

 

4 oranje pionnen. 

 
B73           Speelkleed hinkelen 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Ikea 

 
B77           Schommeltol 

Leeftijd    : vanaf 3 jaar 

Merk        : Mare Didakt 

 

 

 

 

 

 

 
B78            Loopkar 

Leeftijd    : 1 1/2 jaar 

Merk        : Haba 

 
B79           Vrachtwagen met 2 schommelbakken 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Soft Play (Rolf) 

 
B80           Trekbeest Bako 

Leeftijd    : 1 jaar 

Merk        : Selecta 

 

De rups rolt als een „golf“ achter de kinderen aan. 

  

 

 
B81            Vrachtwagen met 2 ronde containers 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Soft Play (Rolf) 

 
B82           Brandweerwagen 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Little Tikes 

 
B83           Loopklossen 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Rolf 

 
B84           Duwstok Kikkers 

Leeftijd    : 1,5 jaar 

Merk        : Selecta 

 

Duwstok met 3 kikkers aan touwtjes. 

 
B85           Duwstok eend 

Leeftijd    : 1 1/2 jaar 

Merk        : De Ossestal 

 
B86           Loop vrachtauto 

Leeftijd    : 1 1/2 jaar 

Merk        : Gloco 

 



B87           Vrachtauto van hout, die kan kiepen 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : De Ossestal 

 

Vrachtauto van hout die kan kiepen. 

 

 
B88           Tuimelbende 

Leeftijd    : 4 jaar 

Merk        : Haba 

 

Met de 4 rubberen ballen moet je de 10 stapelmannetjes 

omgooien. 

 
B89           Graafmachine 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Little Tikes 

 
B90           Trekwiel 

Leeftijd    : 1 jaar 

Merk        : Houtkraam 

 
B91           Boemerang 

Leeftijd    : vanaf 6 jaar 

Merk        : Outdoor Active 

 

 

 
B92           Bulldozer 

Leeftijd    : 2 jaar 

Merk        : Little Tikes 

 
B93           Duwstok met Balletjes 

Leeftijd    : 1,5 jaar 

Merk        : Selecta 

 

Duwstok met balletjes aan touwtjes. 

 
B94            Auto met oplegger 

Leeftijd    : 2 jaar 

Merk        : Little Tikes 

 

Auto (oplegger) met 2 auto's. 

 
B95           Vorkheftruck 

Leeftijd    : 3 jaar 

Merk        : Plan Toys 

 

Een houten Heftruck die kan laden en afladen. 

 

 

 

 
B96           Duwwagen Wally Wals 

Leeftijd    : 1 jaar 

Merk        : Haba 

 

Poppetje is uitneembaar. 

Met beweegbare wals en twee meerollende rondhoutjes. 

 

 

 



B97           Vangspel Vliegenvis 

Leeftijd    : 5 jaar 

Merk        : Haba 

 

Vliegensvis kan je met z'n tweeën of alleen spelen. Als je met z'n 

tweeën speelt, krijgt iedere speler een schepnet. Doe de bal in 

één van de schepnetten. Ga met voldoende afstand tegenover 

elkaar staan. De speler met de bal probeert nu om hem uit 

zijn/haar schepnet te slingeren zodat hij in de richting van de andere speler vliegt. Deze 

probeert de bal met zijn/haar schepnet op te vangen en gooit hem vervolgens weer 

terug. Als je Vliegensvis alleen speelt, kan je de bal met je schepnet in de lucht gooien 

en vervolgens proberen hem weer op te vangen. 

 

Je kan natuurlijk ook met één schepnet spelen: een speler gooit de bal omhoog en de 

andere probeert hem met zijn/haar schepnet te vangen.  

 
B98           Kubb (schaken zoals de Vikingen) 

Leeftijd    : 6 jaar 

Merk        : Goki 

 

Kubb is een oud spel, dat vermoedelijk uit Gotland afkomstig is. "Vedkubbar" is Zweeds 

voor een houtblok. Kubb is een spel voor twee teams die tegen elkaar opnemen. Het 

wordt buiten gespeeld en is zowel voor klein feestjes als op het strand bijzonder 

geschikt. 

 

Net zoals bij het schaken is ook Kubb de koning de centrale figuur. Alleen gaat het er 

hier veel steviger aan toe. Wanneer alle kubbs van de tegenstander worden omgegooid, 

is het team dat als eerste de koning kan omgooien de winnaar. 

 
B99            Huppelring 

Leeftijd    : 5 jaar 

Merk        : Haba 

 

Actiespel voor 2 tot 4 kinderen. 

 
B100          Space Scooter X-580 

Leeftijd    : vanaf 6 jaar 

Merk        : Space Scooter 

 

De Space Scooter, is een step die wordt aangedreven door beweging. 

Dat kan op twee manieren: door de voetplank naar voor en achter te 

bewegen en door middel van steppen. 

 

 

 

 
B101          Kinderskatehelm maat S/M 

Leeftijd    : vanaf 4 jaar 

Merk        : Crivit 

 

Helm maat S/M 

 
B102          Kinderskatehelm maat L/XL 

Leeftijd    : vanaf 6 jaar 

Merk        : Crivit 

 

Helm maat L/XL 

 
B103          Kinderbescherming maat M 

Leeftijd    : vanaf 6 jaar 

Merk        : Crivit 

 

2x handbescherming, 2x kniebescherming, 2x elleboogbescherming 

 



B104          Kinderbescherming maat S 

Leeftijd    : vanaf 3+ jaar 

Merk        : Crivit 

 

2x handbescherming, 2x kniebescherming, 2x elleboogbescherming 

 
B105          Winkelwagen 

Leeftijd    : vanaf 1 ½ tot 4 jaar 

Merk        : Viga Toys 

 

Kinderen zijn dol op "winkelen" en met spullen rond te lopen. 

Inspireert verbeelding en creativiteit, bevordert grove motoriek en 

verhoogt de coördinatie. De aanbevolen leeftijd is 12 maanden en 

ouder. De afmetingen van deze winkelwagen zijn: 48 x 30 x 41,5 

centimeter. 

 

 
B106          Maxi Cosi 

Leeftijd    : vanaf 2 jaar 

Merk        : Chic2000 

 

 

 

 

 

 

 
B270          Paw Patrol Vrachtwagen 

Leeftijd    : vanaf 2+ jaar 

Merk        : Paw Patrol 

 

1 vrachtwagen incl. 5 auto’s + 2 motoren + 1 los 

poppetje. 

 

 

 
BG1           Trek-rups 

Leeftijd    : 1 jaar en ouder 

Merk        : Spass am Spielen 

 
BG2           Eend met ei 

Leeftijd    : 1 jaar en ouder 

Merk        : Kouvalias 

 


