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         Nieuwsbrief 
Speel-o-theek Klapstuk       

25 Augustus 2008   

Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk   

Beste leden, 
De laatste nieuwsbrief is in maart aan jullie gestuurd. Lange tijd geleden dus! 
De zomervakantie was een mooie gelegenheid om de nieuwsbrief weer eens op te pakken. Nu de 
vakantie bijna afgelopen is, en de Speel-o-theek binnenkort open gaat, wil ik u laten weten wat voor 
nieuw speelgoed de afgelopen maanden in de uitleen is gekomen. 
In de vakantie kwam ik tevens twee leuke artikeltjes in de krant tegen die ik  u niet wil onthouden. 
Eén artikel gaat over Playmobil dat 35 jaar bestaat. In het museum van de Twinstigste Eeuw in Hoorn is 
hierover een tentoonstelling. Het andere artikel gaat over de hoge oliekoers die niet alleen van invloed is 
op de brandstofprijzen maar ook op plastic speelgoed. 
Veel lees plezier!   

Openingsdata 
De eerste uitleendagen na de zomervakantie zijn op woensdag 3 september en zaterdag 6 september 
a.s.  
Een uitgebreid rooster wordt naar u verstuurd per e-mail of u kunt  het ophalen op de Speel-o-theek. 
Hieronder een overzicht wanneer de speel-o-theek tijdens de schoolvakantie gesloten is.  

Herfstvakantie: woensdag 22 oktober 
Zaterdag   25 oktober  

Kerstvakantie:  woensdag  24 december 
31 december 

Zaterdag    27 december      
3  januari (2009)   

Uitleen op zaterdag 19 juli 
Tot onze grote spijt moest Speel-o-theek Klapstuk op de laatste uitleen dag voor de vakantie op 19 juli 
vroegtijdig sluiten. Het Leids Volkshuis had op die zaterdag een schoonmaak ploeg ingehuurd om de 
vloeren in het gehele gebouw in de was te zetten. Men had ons niet van te voren geïnformeerd over 
deze schoonmaak. Hopelijk heeft het u niet te veel ongemak opgeleverd.  

Playmobil: zelfs het mobiele toilet is leuk 
Artikel uit Trouw van 3 juli 2008, Monique de Heer  

Playmobil wordt 35 jaar deze zomer. Het museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn viert dit met een 
tentoonstelling waar voluit gespeeld mag worden.  

Eén ding hebben de ridder, de patiënt, de Egyptenaar, het bruidje en de krokodillenvanger met elkaar 
gemeen. Ze hebben allemaal dezelfde glimlach op het plastic gezichtje. Ze zijn ook allemaal even groot 
en in hun vormeloze grijphandjes kan van alles worden vastgeklikt. Veel ouders staan voor Sinterklaas of 
een verjaardag voor de heikele vraag: Wordt het lego of Playmobil? Lego heeft misschien wat meer 
mogelijkheden omdat je ermee kunt bouwen maar heel veel kinderen zijn nu eenmaal dol op Playmobil. 
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Nederland is een echt Playmobil land. Waarschijnlijk was het van oorsprong Duitse speelgoed zonder 
ons nooit zo groot geworden. De eerste poppetjes werden 35 jaar geleden ontworpen door de Duitse 
speelgoedontwerper Hans Beck. Hij had figuurtjes nodig die in eerder ontworpen autootjes konden 
zitten. Beck merkte op dat kinderen, als ze mannetjes tekenen deze meestal een groot, rond hoofd 
geven met een lachende mond. Die kregen de Playmobil poppetjes dus ook. De clown kreeg als enige 
een neus.  

Veel werd er niet van het nieuwe speelgoed verwacht tot op een grote speelgoedbeurs een Nederlandse 
importeur wel een grote order plaatste. In de collectie zaten toen alleen nog een ridder, een bouwvakker 
en een indiaan. Inmiddels zijn er honderdvijftig verschillende thema s gepasseerd, van oude Romeinen, 
tot piraten tot een circus. Meest gehoorde uitspraak van ouders op de tentoonstelling in Hoorn is dan ook 
Kijk, die had ik vroeger ook . De klassiekers, zoals ridders en de bouwvakkers, werden aangepast. 
Bouwvakkers kregen moderne graafmachines, ridders kleurige pakken. En er zijn vrouwen en kinderen 
bij gekomen. Het typische jongensspeelgoed werd ook uitgebreid met meisjesthema s. Zo zijn er een 
poppenhuis, een vakantiehuis, ziekenhuis en dierenkliniek ontworpen.  

In de fabriek in Duitsland, Geobra Brandstätter, wordt naar kinderen geluisterd. In het Hoornse museum 
hangen tekeningen en brieven die kinderen naar de fabriek stuurden met hun verzoeken: Kunt u 
alstublieft ook antieke auto s maken van Playmobil , en Wilt u een containerschip maken . 
Van dat laatste verzoek kwamen er veel binnen, sommige kinderen hadden ontwerptekeningen erbij 
gedaan om te laten zien hoe dat schip er dan uit moest komen te zien. En natuurlijk kwam het 
containerschip er. Een hele havenlijn zelfs. 
Onder de fabriek in Duitsland ligt een zwaar bewaakte kelder met de mallen voor alle onderdelen. 
Veel onderdelen zijn hetzelfde, de poppetjes kunnen allemaal elkaars petjes op en de cape van 
Roodkapje wordt in een ander kleur bij een piraat omgebonden. 
In Hoorn is in kleinformaat een van de machines te zien die onderdelen in de fabrieken in Duitsland en 
Malta maken. Deze machine maakt muisjes. De kunststofkorrels gaan aan de ene kant in een trechter er 
in en worden onder grote druk in een mal gedrukt. Dan rollen de muisjes eruit die de bezoekers mee 
naar huis mogen nemen.  

Maar wat is het geheim van de vrolijke mannetjes? Kinderen bouwen met Playmobil hun eigen 
fantasiewereld na zegt Hans Stuijfbergen, directeur van het Museum van de Twintigste Eeuw. Ze 
maken allerlei taferelen na en het leuke is dat alles gecombineerd kan worden.  
Het zal wel niet iedere volwassene direct duidelijk zijn wat er zo leuk is aan een mobiele toiletcabine voor 
Playmobil-poppetjes of een schaftkeet, maar kinderen die vlakbij een bouwplaats wonen en gefascineerd 
zijn door alles wat met bouwen te maken heeft, vinden dat gewoon leuk. Stuijfbergen: Lego is misschien 
iets meer voor technisch aangelegde kinderen. Playmobil is direct mooi, je begint al met een mooi 
piratenschip. Overigens is Lego erg beïnvloed door Playmobil. Die zijn pas met poppetjes gekomen toen 
het succes van Playmobil duidelijk werd. Daarvoor waren het voornamelijk bouwsteentjes.

  

Sommige volwassenen spelen op hun eigen manier ook nog wel met Playmobil leert een rondgang op 
internet. Het speelgoed wordt enthousiast verzameld en gevraagd op veilingsites zoals e-bay wie heeft 
er nog een havenkraan, musketier of oor van een grote olifant? Er zijn serieuze fotowedstrijden waarop 
poppetjes historische taferelen uitbeelden. Er zijn genootschappen waarvan de leden elkaar met Kerst 
allemaal een speciaal poppetje toesturen met bijbehorende accessoires. Playmobil figuurtjes figureren 
opvallend vaak in grappige filmpjes op Youtube, er zijn virtuele steden waarin ze allerlei avonturen 
beleven en er zijn zelfs blote poppetjes op pornosites ontdekt. Ze worden ook veel in beeld gebracht als 
klassiekers zoals Mona Lisa, het melkmeisje van Vermeer of als schutters van de Nachtwacht.  

In een grote speelgoedzaak vlakbij het Museum van de Twintigste Eeuw verkoopt Playmobil altijd erg 
goed. Toppers voor jongens deze zomer is een reddingsboot en een grote vrachtwagen. 
Voor de meisjes loopt de dierenkliniek nog steeds en natuurlijk blijft de paardenmanege populair. 
En museumbezoeker Kevin van acht. Wat vond hij nou mooi? Alles, alles was mooi, maar vooral de 
bouwvakkers.

  

Grote tafels vol met Playmobil 
De tentoonstelling is nog te zien tot en met 26 oktober in het Museum van de Twintigste Eeuw, Bierkade 
4 in Hoorn (parkeren kan bij de haven). Open van dinsdag t/m vrijdag 10-17 uur. Zaterdag en zondag 
12-17 uur. Toegang   4,40 voor volwassenen en  3,-- voor kinderen. Het Museum van de Twintigste 
Eeuw is erg gericht op kinderen. Op de tentoonstelling staan grote tafels vol Playmobil klaar voor de 
bezoekers.  
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Prijzen plastic speelgoed fors omhoog 
Artikel uit Pers van 9 juli 2008  

Consumenten gaan fors meer betalen voor speelgoed van plastic. Hoge olieprijzen en stijgende lonen in 
China zijn daar de oorzaak van. Dat zegt een woordvoerder van de Organisatie van Nederlandse 
Speelgoedleveranciers woensdag. De inkoopprijzen stijgen vanaf 1 januari met tientallen procenten. 
De Chinese overheid heeft besloten dat naar aanleiding van de Olympische Spelen de lonen met 25 
procent stijgen. In combinatie met de gestegen olieprijzen zorgt dit er volgens de woordvoerder voor dat 
de inkoopprijzen sterk omhoog gaan. Ook de prijs van andere producten gemaakt van plastic, stijgt. 
Zo'n tachtig procent van het speelgoed in Nederlandse winkels wordt gefabriceerd in China.   

Nieuw Speelgoed 
Hier is een overzicht van het nieuwe speelgoed dat in de afgelopen vijf maanden (maart t/m 18 juli) in de 
uitleen is gekomen. Voor een overzicht met plaatjes van het speelgoed kunt u kijken op ons prikbord in 
de Speel-o-theek.  

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  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.   

D25    Klok speel/leer 
Leeftijd  : 4 jaar 
Merk  : Plantoys          

F63    Koninklijke Familie 
Leeftijd  : 4 jaar 
Merk  : Papo 
Met de hand geschilderde figuurtjes. 1 koning, 1 koningin, 1 prins, 1 prinses, 1 eenhoorn  

F67    Aquaplay kleine box 
Leeftijd  : 2 jaar 
Merk  : Aquaplay 
AquaLand is een zeer uitgebreide, inklapbare set. Makkelijk om overal mee toe te nemen! 
Zonder water is het een leuke speelset met wegen, 
zodat er ook prima binnen mee gespeeld kan worden.        
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F68    Aquaplay box 
Leeftijd  : 2 jaar 
Merk  : Aquaplay 
Erg gemakkelijk, deze set van Aquaplay is in te klappen en kan overal mee naar toe worden genomen. 
Opbergen wordt nu gemakkelijk, alles kan in de box worden opgeborgen.   

F142    Dierengeluidenboerderij 
Leeftijd  : 1.5 jaar 
Merk  : Fischer Price 
Batterijen: 3 AA batterijen nodig           

F143    Kasteel 
Leeftijd  : 2 jaar 
Merk  : Fischer Price 
Batterijen: 3 AA batterijen nodig        

G255    Zen Blocks 
Leeftijd  : vanaf 6 jaar 
Aantal spelers : 1 tot 14 spelers 
Merk  : Zonnespel 
Een coöperatief puzzelspel met een speelduur van circa 15 minuten 
De spelers proberen samen een kubus te vormen. Een kubus bestaat altijd uit 3 lagen van 9 blokken. 
Er zijn  steeds 27 van de 28 blokken nodig om een kubus te vormen. De spelers moeten ervoor zorgen 
dat de tekens op blokken die naast en op elkaar liggen met elkaar overeenkomen. Er zijn verschillende 
spelvarianten met oplopende moeilijkheidsgraad.   

G256    Max 
Leeftijd  : vanaf 4 jaar 
Aantal spelers : 1 tot 8 spelers 
Merk  : Zonnespel 
Een coöperatief strategiespel met een speelduur van speelduur circa 10 minuten. 
Vogel, muis en eekhoorn zijn op weg naar hun holletje in de boom. Max de kat heeft honger en zit achter 
de kleine diertjes aan! Gelukkig kan Max naar huis teruggelokt worden met een lekker hapje, zodat de 
kleine diertjes een voorsprong krijgen. De spelers zorgen samen voor de kleine diertjes. 
Welk diertje wordt als eerste in veiligheid gebracht?   

G257    Oogsttijd 
Leeftijd  : vanaf 3 jaar 
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers 
Merk  : Zonnespel 
Een coöperatief strategiespel met een speelduur van speelduur circa 10 minuten. 
We hebben allemaal een groentetuin en het is tijd om de tomaten, wortelen, bonen en maïs te oogsten. 
Je kunt in je eigen tuin oogsten of een andere speler helpen. Lukt het om alle groente te verzamelen 
voordat het winter is? Tijdens het spelen ontdekken de kinderen dat dit het beste lukt als je elkaar helpt.  
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G258    Zandkastelen 
Leeftijd  : vanaf 5 jaar 
Aantal spelers : 2 tot 8 spelers 
Merk  : Zonnespel 
Een coöperatief strategiespel met een speelduur van speelduur circa 15 minuten. 
Op een zonnige dag gaan we samen naar het strand. Daar bouwen we mooie zandkastelen! Maar het 
wordt vloed en de golven komen steeds dichterbij. Lukt het om drie kastelen te bouwen voordat ze door 
de golven worden weggespoeld? De spelers verzamelen zand, schepjes en emmertjes waarmee ze 
samen de zandkastelen bouwen. Maar let op! De golven komen nu erg dichtbij! Zullen we eerst een 
zandmuur bouwen om de golven tegen te houden? 
Zandkastelen is een spannend strategiespel voor verschillende leeftijden. Het spel nodigt uit om zelf 
allerlei varianten te bedenken.  

G259    Rumba Rups 
Leeftijd  : vanaf 5 jaar 
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers 
Merk  : MB 
De Rumba Rups swingt van top tot teen op een aanstekelijke beat. De balletjes van de gekozen kleur 
moeten zo snel mogelijk van beneden naar boven op zijn handjes worden geplaatst.  
Werkt op batterijen.          

G260    Spokenjagers 
Leeftijd  : 5 jaar 
Aantal spelers : 3 tot 5 spelers 
Merk  : Haba 
Een spookachtig spel voor 3 - 5 spokenjagers van 5 - 99 jaar. Met 3D-slot en een variant voor 
doorgewinterde spelers. 
In het slot spookt één van de twaalf spoken van het ene venster naar het 
andere. Maar welk spook is het precies? De spoken zijn slechts door 
kleinigheden van elkaar te onderscheiden. Wie snel het spook herkent dat 
in het slot rondspookt, mag zijn speelstuk in de slottuin vooruitzetten. Aan 
het eind van het spel wordt degene wiens speelstuk het verst in de slottuin 
is opgerukt, tot opperspokenjager benoemd.  

G261    Hive 
Leeftijd  : 9 jaar 
Aantal spelers : 2 spelers 
Merk  : Vendetta 
Hive is een kort spel voor twee spelers. 
Doel van het spel is om de bij van de tegenstander te omsingelen. Dat kan zowel met eigen stenen als 
ook met stenen van de tegenstander. Doordat elk insect zijn eigen 
bewegingsmogelijkheden heeft en er geen vast bord aanwezig is, is ieder spel 
weer anders. Het spel is binnen één minuut te spelen en makkelijk mee te 
nemen. De mooie bakelieten stukken zorgen dat het spel je hele leven meegaat.   

G263    Rinus Rioolrat 
Leeftijd  : 4 jaar 
Aantal spelers : 2 tot 5 spelers 
Merk  : Haba 
Een zoekspel voor 2 - 5 spelers. 
Verbaasd krabt muizenagent Speurneus zich achter zijn oor. Zonet was Rinus Rioolrat er toch nog?! De 
beruchte uitbrekerrat moet zich ergens in het riool hebben verstopt - maar onder welk putdeksel zit 
Rinus? Er begint een spannende rattenachtervolging.  
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G264    Wat een Muizenschrik! 
Leeftijd  : 5 jaar 
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers 
Merk  : Haba 
Een spannende olifantenrace voor 2 tot 4 spelers. Daisy de olifantendame probeert snel weg te rennen. 
De brutale muis Jasper verspert haar de weg naar de olifantentempel en maakt zich reuze vrolijk door de 
dikhuiden aan te schrikken te maken. Kunnen Jaspers plagerijen een beslissende invloed op de afloop 
van de jaarlijkse olifantenrace hebben?  

G265    Kapitein Kijker 
Leeftijd  : 5 jaar 
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers 
Merk  : Haba 
In iedere ronde is een andere speler Kapitein Kijker en verdeelt schatkaarten over de zeekaart. De 
medespelers zijn matrozen en proberen binnen de vastgestelde tijd met hun verrekijkers de schatten te 
ontdekken en de afbeeldingen te onthouden. Nadat de zandloper is leeggelopen, worden de schatten 
opnieuw verzameld. Wie van de matrozen een juiste schat opnoemt, krijgt 
als beloning een punt. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te 
verzamelen. Een geheugenspel waarbij 2 - 4 schatzoekers op 
ontdekkingsreis gaan.   

G266    Wie, wat, waar? 
Leeftijd  : 6 jaar 
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers 
Merk  : Goliath 
Een partyspel voor 2-4 spelers. Beschrijving van de uitgever: een gezellig en educatief familiespel. 
Verschillende thema s zijn verbeeld en verwoord in de spelkaarten. Ieder kiest van die spelkaarten een 
plaatje dat zijn of haar tegenspeler of speelster daarop moet raden. Met vragen waarop met ja of nee 
kan worden geantwoord, komt elke speler steeds dichterbij het te raden plaatje. Als je het juiste plaatje 
raadt, wat ook kan door vroegtijdig te gokken, heb je gewonnen. Als je verkeerd raadt, gaat een kans 
verloren.    

G267    Zo gezegd, zo gedaan 
Leeftijd  : 7 jaar 
Aantal spelers : 2 tot 6 spelers 
Merk  : Haba 
Een communicatief teken- en raadspel voor 2 tot 6 spelers met twee wedstrijdvarianten. 
Een keer per jaar houdt de koning met zijn raadteam een grote raadtoernooi. Alleen de koning kent het 
begrip dat gezocht wordt - en hij mag het aan niemand verklappen! Gelukkig zijn er de Koninklijke 
kronen. Met behulp van de kronen lukt het de koning om zijn team de eerste aanwijzingen over het 
gezochte voorwerp te geven. Zo gezegd, zo gedaan! Maar het team komt er niet uit - wat zou het toch 
kunnen zijn? Dan geeft de koning aanwijzingen hoe en waar lijnen getrokken moeten worden en 
langzaam maar zeker ontstaat er een tekening op de raadbord. Maar opgepast: de tijd loopt en het 
Koninklijke raadteam kan alleen winnen als iedereen elkaar een handje helpt!   

G268    Castle Logix 
Leeftijd  : vanaf 3 jaar 
Aantal spelers : 1 speler 
Merk  : Smart Games 
Castle Logix is een spel met 48 opdrachten, waarbij je logica, ruimtelijke inzicht en fijne motoriek moet 
combineren. Keuze uit 4 moeilijkheidsgraden. 

Kies een opdracht en bouw het kasteel na dat staat afgebeeld. Wanneer de 
torens op de juiste manier in de blokken zijn geplaatst, zal de oplossing 
overeenkomen met de opdracht en stabiel blijven staan.       
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G269    Wriemelworm 
Leeftijd  : vanaf 4 jaar 
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers 
Merk  : Haba 
Een verrassend actiespel voor 2 tot 4 spelers.  
Wat een feestmaal voor alle merels! Na de regen krioelt het grasveld van de lekkere wormen. De vogels 
huppen over en weer om ze te verschalken. Maar de kleine wormen verdwijnen weer net als ze 
tevoorschijn zijn gekomen.   

G271    Doe mee speel 
Leeftijd  : 2,5 jaar 
Aantal spelers : 2 tot 3 spelers 
Merk  : Ravensburger 
Muisje Pia wil heel graag een eigen tent hebben om in te slapen. Bont 
van kleur moet hij zijn. Beer Bram, Haas Peter, Eend Emiel en schaap 
Sara helpen graag met de delen van de tent. Maar voordat we de tent 
gaan bouwen, gaan we eerst spelen en lachen!   

G272    Prinses Edelsteen 
Leeftijd  : 4 jaar 
Aantal spelers : 2 tot 4 spelers 
Merk  : Haba 
Adeline en Edelbert van Edelsteen zijn het knapste prinsenpaar van het hele land. Hun kronen zijn hun 
lust en leven en iedere dag voegen ze er nieuwe edelstenen* aan toe. Eén keer per jaar nodigen ze alle 
kinderen van het land uit voor een spannende edelstenenwedstrijd. Wie het beste geheugen heeft, mag 
als beloning een hele dag in de rol van de prinses of de prins kruipen. Wie wint de wedstrijd en neemt 
een dag de plaats van prinses of  
prins Edelsteen in?   

P152    Tovenaarsgrot (glow in the dark) 
Leeftijd  : 6 jaar 
Aantal stukjes : 150 stukjes 
Merk  : Galt           

Z46    Regenbogen geluidsblokken 
Leeftijd  : 2 jaar 
Merk  : Wonderworld 
Kinderen leren sorteren door kleuren en geluiden bij elkaar te zoeken en geluiden, afmetingen en 
hoeveelheden met elkaar in verband te brengen. Als je door een of 
meerdere blokken heen kijkt ziet de wereld er heel anders gekleurd uit. 
De nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en de motorische vaardigheden en 
het herkennen van de kleuren geoefend. Is volledig veiligheidsglas.        

Tot ziens in de Speel-o-theek!!! 


