
 

 

Z1     Vis-Animo schroefdiertjes 

Leeftijd : vanaf 18 maanden 

Merk  : Djeco 

 

In deze set vind je 12 houten onderdelen, waarmee je kind 4 

snoezige diertjes kan maken. 

 
Z2     Knikkerbaan Badplezier - Watereffecten 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Merk  : Haba (301799 + 302825) 

  

 

 

 

 

 

 
Z3                   Knikkerbaan 

Leeftijd : 3 tot 7 jaar 

Merk  : Rolf 

 

 

 

 

 
Z4                   Microscoop 

Leeftijd : 3 tot 10 jaar 

Merk  : Battat 

 

 

 

 

 

 
Z7                   Tobbedans (Rub dub dub) 

Leeftijd : 1 jaar 

Merk  : Ambi Toys 

 

 

 

 

 

 
Z8                   Balanceer olifant 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Merk  : Djeco 

 

Het kind stapelt de blokjes op de olifant. Maar opgelet! Want de gekke 

olifant kan elk moment zijn evenwicht verliezen! De onderkant van de 

olifant is gebogen waardoor hij licht kan tollen. Tactisch stapelen is van 

groot belang! Plaats zoveel mogelijk blokken op de olifant om te 

winnen! De blokken hebben leuke, vrolijke kleuren. 

 
Z9                   Mozaïek raster 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Merk  : Haba 

 

 

 

 

 

 



Z10                 Puzzelspel verstoppertje Cabanimo 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Merk  : Djeco 

 

Verstoppertje spel Cabanimo is een supe leuk en leerzaam spel, ideaal 

voor de ontwikkeling van je peuter. Weet jij welk diertje in welk huisje 

woont? Kijk naar de aanwijzing bij elk dier en vind zijn huisje. Op welk 

huisje staat een wortel? Dan woont het konijntje daar. Kindjes leren 

met dit verstoppertje spel associëren aan de hand van 8 diertjes, hun voorwerp en hun 

huisje. De huisjes zijn gemakkelijk te openen. 

 
Z11                 Sluitingenbord (aankleedbeer) 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Merk  : Melissa & Doug 

 

Leuke puzzel van Melissa en Doug, leer ritsen, knoop dichtmaken, een riem dicht doen, 

strikken en nog meer vaardigheden met behulp van deze puzzel. Iedere vaardigheid 

staat op een apart stukje puzzel die samen een geheel vormen. 

 
Z12                 Hamertje tik 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Merk  : Haba 

 

 

 

 

 
Z13                 Vormen sorteerhuisje 

Leeftijd : 1,5 jaar 

Merk  : Smoby 

 

Vormen sorteerhuisje met diverse onderdelen. 4 sleutels, 4 poppetjes en 

4 vormen voor op de schoorsteen. 

 

 

 
Z14                 Activiteitenbord Duplo 

Leeftijd : 4 maanden 

Merk  : Duplo 

 

 

 

 
Z15    Eendenfamilie 

Leeftijd : vanaf 1 jaar 

Merk  : Ambi Toys 

 

Moeder Eend heeft drie kleintjes in haar buik. Het gelukkige 

gezinnetje vrolijkt met z'n allen het gebadder van een kind op. 

 

 

 

 
Z17     Houten rammelaar 

Leeftijd : 9 maanden 

Merk  : Skwish 

 

 

 

 

 



Z18     Activity Centre 

Leeftijd : 6 maanden 

Merk  : Fisher Price 

 

 

 

 

 
Z19     Monkey strike 

Leeftijd : 18 maanden 

Merk  : Chicco 

 

Een Chicco Monkey Strike bowlingset om de hand/oog 

coördinatie en de motoriek van je kindje te stimuleren. 

Daarnaast bestaat elke kegel uit 2 delen die uit elkaar 

gehaald kunnen worden. Hiermee kan je kindje verschillende bouwwerken maken. 

Door de nummers 1 tot en met 6 op de kegels kan uw kindje leren tellen. 

 
Z20     Eerste blokken 

Leeftijd : 1 jaar 

Merk  : Haba 

 

 

 

 
Z21     Sorteernijlpaard Hippo 

Leeftijd : van 1 ½ tot 4 jaar 

Merk  : Kiddicraft 

 

 

 

 

 

 
Z22     Plaatjestasto 

Leeftijd : 3 jaar en ouder 

Merk  : Selecta 

 

 

 

 

 
Z23     Klok uil 

Leeftijd : 3 tot 7 jaar 

Merk  : ELC 

 

 

 

 

 

 

 
Z24                 Grendelbord dieren 

Leeftijd : 3 jaar 

Merk  : Melissa & Doug 

 

Maak de sluiting los, doe de genummerde deur open en reken 

op plezier wanneer de afbeelding erachter wordt onthuld op dit 

houten spelbord! Bouw de fijne motoriek op en maak kennis 

met kleuren, nummers, dieren en meer! 

 

https://www.bol.com/nl/b/chicco/4829407/?lastId=10493


Z25    My first sounds 

Leeftijd : 1 – 3 jaar 

Merk  : Smartmax 

Tip  : Winnaar Speelgoed van het Jaar 2020, categorie 0-3 

jaar 

 

Schudden, rammelen en bouwen; verbaas je kind met onze nieuwste 

My First set. 

We hebben 4 nieuwe staven ontwikkeld met elk een andere structuur om het gevoel van 

aanraking te stimuleren. Schud de staven en de ballen en maak muziek! 

 
Z26    Hengelspel (Vissen vangen) 

Leeftijd : 4 jaar 

Merk  : Beleduc 

 

Spel voor 1 tot en met 4 spelers. 

Een vrij spel dat zowel volgens de spelregels als vrij kan 

worden gespeeld. Daarbij komen er steeds nieuwe 

mogelijkheden om de hoek kijken, Het bevordert doelmatig de concentratie en de 

coördinatie van het kijken en van de motorische bewegingen. 

 
Z27     Rolblokken 

Leeftijd : vanaf 6 maanden 

Merk  : Fisher Price 

 

Acht blokken (roze / paars) die je kind kan stapelen, maar ook kan laten rollen. 

In de blokken zit een bal met verschillende plaatjes die ronddraait. 

 

 

 
Z28     Kiekeboe beestjes Boerderijdieren 

Leeftijd : 1 jaar 

Merk  : Redbox 

 

Pop up boerderijdieren. De koe, het paard, de schaap en de 

hond. Laat uw kindje op een leuke en speelse manier kennis 

maken met vier boerderijdiertjes. 

Draai, klik en druk op de knoppen. Wanneer uw kindje op de juiste manier de knoppen 

beweegt komen de diertjes tevoorschijn. 

 
Z29                    Baby speelpakket 

Leeftijd            : vanaf 3 maanden 

Merk                : Ambi Toys 

 

 

 

 

 
Z30                    Bob's telefoon 

Leeftijd            : vanaf 2 jaar 

Merk                : IQ Builders 

 

 Bellen met Bob en zijn maatjes! 

 Verschuif de hand van Bob en speel de spannende activiteiten. 

 4 activiteiten leren. Letters, vormen, kleuren en cijfers. 

 Met de originele stemmen, geluiden en muziek uit de gelijknamige Tv-serie. 

 
Z31                    Vormenbal 

Leeftijd            : 2 jaar en ouder 

Merk                : Tupperware 

 

 

 

 

 
 



Z32                    Knikkerbaan 

Leeftijd            : vanaf 2 jaar 

Merk                : Nienhuis 

 
Z33    Hamerset 1 

Leeftijd : vanaf 3+ jaar 

Merk  : Goki 

 

118 delige hamertje tik spel. In de doos tref je een vel met een aantal 

voorbeelden die je kunt namaken, maar je kunt natuurlijk ook je eigen 

fantasie gebruiken. 

 
Z34    Hamerset 2 

Leeftijd : vanaf 3+ jaar 

Merk  : Goki 

 

Hamer er vrolijk op los met deze hamer, spijkertjes en vrolijk 

gekleurde figuurtjes! Gebruik je fantasie en bouw je eigen stad! 

Inhoud: 1 kurken bord, 1 hamer, 50 houten figuurtjes en 40 

spijkertjes. 

 
Z35                 Pim Pam Poentje 

Leeftijd : 1 jaar 

Merk  : V-tech 

 

Lief lieveheersbeestje van V-tech met 2 educatieve programma's, 

liedjes en lichtjes. 

er zit ook nog een touwtje aan zodat je ermee kan lopen (dan gaan 

de oogjes op en neer) 

 
Z36                 Badspeelset 

Leeftijd : 1,5 jaar 

Merk  : Fisher Price 

 

 

 

 

 
Z37                 Hamerbankje/muziekspel battino 

Leeftijd : 1,5 jaar 

Merk  : Selecta 

 

Elke knikker maakt muziek, als hij over de gekleurde houten 

staven rolt. Natuurlijk kun je ook zachtjes slaan, maar dat is 

maar half zo leuk. Een eerste "instrument" voor de 

allerkleinsten, dat ook de motoriek stimuleert. Luid of stil, 

zacht of hard: alles is toegestaan. 

 
Z38    Klimwand 

Leeftijd : vanaf 4 jaar 

Merk  : Rolf 

 

 

 

 

 

 
Z40    Vormenstof hout 

Leeftijd : vanaf 1 jaar 

Merk  : ? 

 
Z42    Bad plezier 

Leeftijd : vanaf 6 maanden 

Merk  : Playgro 

 



Z43                    Nijntje vormenhuis 

Leeftijd : vanaf 1+ jaar 

Merk  : Rubo Toys 

  

 

 

 

 

 
Z45                 SmartMax My First Acrobats 

Leeftijd : van 1 tot 5 jaar 

Merk  : Smartmax 

 

Magnetisch Constructiespeelgoed. 

 

Met 6 veelkleurige vormen kun je een vierkant, driehoek en cirkel 

bouwen… Als je deze vormen gaat mixen en de metalen ballen 

toevoegt, verschijnen de coolste acrobatische figuren. Creëer je eigen acrobatische 

structuren of probeer de structuur te bouwen zoals op één van de opgavekaarten. De 

rode basis heeft een metalen oppervlak wat de nodige stabiliteit geeft bij het bouwen van 

de acrobatische constructies. 

 

Winnaar Speelgoed van het Jaar Nederland 2021 en Gouden Publieksprijs. 

 
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. 

 
Z48                 Peuter knikkerbaan 

Leeftijd : vanaf 2 ½ jaar 

Merk  : Fischer Price 

 
Z49                 Activity house 

Leeftijd : vanaf 3 maanden 

Merk  : Little Tikes 

 

 

 

 

 
Z51                 Magnetische vriendjes 

Leeftijd : vanaf 1 ½ jaar 

Merk  : Smart Wood 

 

 

 

 

 

 
Z52                 Verrekijker 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Merk  : Fisher Price 

 

 

 

 

 
 

 



Z53                 Muziekboom met ballen 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Merk  : Charl’s Toys 

 
Z54                 Sloten plank 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Merk  : Melissa & Doug 

 

1 plank met sleutels. 

 

 

 
Z55                 Activity center Teletubbies 

Leeftijd : vanaf 1 jaar 

Merk  : Tomy 

 
Z56                 Stellina 

Leeftijd : 2 jaar 

Merk             : Selecta 

 

Puzzelen, sorteren, insteken en kleuren rangschikken. 

Je kunt ze insteken of weghalen en zelfs met staafjes versieren. 

Rood bij rood, blauw bij blauw, geel bij geel, groen bij … tja, bij 

wat? Van klein naar groot, dat kunnen zelfs de allerkleinsten.  

 

Leuk dat Stellina zo lief kijkt. Wie heeft al ontdekt wat Stellina is? In elk geval een 

bontgekleurd steekbord dat kleine sorteerfans zal overtuigen. Gevorderden durven 

Stellina ook helemaal uit elkaar te halen; opnieuw in elkaar steken is eigenlijk heel 

eenvoudig! 

 
Z57                 Sorteerblokken kleur en hoogte 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Merk  : Jegro 

 
Z58                 Autostuur 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Merk  : Keenway 

 

 

 

 

 
Z59                 Zig-zagbaan klein 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Merk  : Beck Spiele gut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z60                 Zig-zagbaan groot 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Merk  : Rolf 

 

 

 

 

 
Z61                 Roller Coaster 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Merk  : Rolf 

 



Z62                 Speeltrainer 

Leeftijd : vanaf 0+ jaar 

Merk  : Haba 

 

 

 

 

 

 
Z63                 Hengelspel hout 

Leeftijd : 4 jaar 

Merk  : Rolf 

 
Z64                 Waterblokken 

Leeftijd : 3 jaar 

Merk  : Plan Toys 

 

Het gekleurde water in de blokken helpt kinderen alles over het 

water te leren zoals de verandering van de vorm zodra de 

blokken worden bewogen. Als kinderen door het gekleurde water 

heen kijken, krijgen ze weer een ander zicht op hun omgeving. 

 
Z65     Pop up Boerderij 

Leeftijd : 1 jaar 

Merk  : Djeco 

 

Ontwikkelt de handigheid van de allerkleinsten. Het kind slaat op de veelkleurige dieren 

om ze doen opspringen. 

 
Z66                 Kiekeboespel Thomas de Trein 

Leeftijd : 1,5 jaar 

Merk  : Tomy 

 

Het Thomas Kiekeboespel helpt de hand - oog coördinatie van het 

kind te ontwikkelen. 

  

 

 
Z69                  Nijntje Magneetspel 

Leeftijd : 3 jaar 

Merk  : Jumbo 

  

 

 

 

 

 
Z72    Rijgpaard 

Leeftijd : 3 jaar 

Merk  : Haba 

 

 

 

 

 
Z73    Televisie 

Leeftijd : 1 jaar 

Merk  : Battat 

 

 

 

 

 

 

 



Z74    Stapeltoren voor in bad 

Leeftijd : 1 ½ jaar 

Merk  : Tuppertoys 

 
Z75    Boot 

Leeftijd : 2 jaar 

Merk  : Tuperware 

 

 

 

 

 
Z76                 Wippi 

Leeftijd : 2 jaar 

Merk  : Haba 

 

 

 

 

 

 
Z77                 Lego primo muziekdoosje kameel 

Leeftijd : vanaf 0+ jaar 

Merk  : Lego primo 

 
Z78                 Dazzle ball 

Leeftijd : 1 jaar 

Merk  : Ambi Toys 

 
Z79                 Activity centre chauffeurtje spelen 

Leeftijd : 2 jaar 

Merk  : Redbox 

 

 

 

 
Z80                 Stapelclown 

Leeftijd : vanaf 1+ jaar 

Merk  : Brio 

 
Z81                  Activity centre huis 

Leeftijd : 1 jaar 

Merk  : Chicco 

 

 

 

 

 

 
Z82                 Vormenbord (hele stukken) 

Leeftijd : 2 jaar 

Merk  : Plan Toys 

 
Z84                 Hamerkubussen 

Leeftijd : 3 jaar 

Merk  : Plantoys 

 

1 toren van 3 kubussen, 1 toren van 2 kubussen, 1 kubus, 1 hamer, 1 

rode en 1 blauwe bal. 

 

 

 

 
 



Z85                 Dierenbus 

Leeftijd : vanaf 1 ½ jaar 

Merk  : V-Tech 

 

 

 

 

 

Z86    Magnetische stapelbeestjes 

Leeftijd : 6 maanden 

Merk  : Lamaze 

 

Heldere contrasterende kleuren stimuleren het 

gezichtsvermogen. Stapel de figuurtjes op verschillende 

manieren.

 
Z87                 Zeehond vormen 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Merk  : Plan Toys 

 

Om de zeehond in elkaar te kunnen zetten, moet je goed kijken welke vormen op elkaar 

passen. 

 
Z88                 Vormenstoof 

Leeftijd : vanaf 1 jaar 

Merk  : ? 

 
Z89                 Stapeltoren Plan Toys 

Leeftijd : 1,5 jaar 

Merk  : Plan Toys 

 

Grappige stapeltoren. Een set van bogen in 5 verschillende kleuren, 

stimuleert de verbeelding en creativiteit van kinderen, terwijl zij al 

stapelend en sorterend de bogen op de stok leggen. Peuters leren 

vormen en kleuren te herkennen en ontwikkelen oog- en hand 

coördinatie. Leeftijd : 19 - 24 maanden. 

 
Z90                    Vormenstoof auto 

Leeftijd            : vanaf 1 jaar 

Merk                : Lila 

 
Z91                    Magnetische boerderijbord 

Leeftijd            : vanaf 2 ½ jaar 

Merk                : ITH 

 
Z93                    Kaleidoscoop 

Leeftijd            : vanaf 4 jaar 

Merk                : ITH 

 
Z95                    Vormenschildpad Nijntje 

Leeftijd            : vanaf 1 jaar 

Merk                : Mercis 

 

Sorteren, puzzelen en spelen met 3 elementaire vormen en de vrolijke vriendjes van 

Nijntje. 

 
Z96                    Baby composer 

Leeftijd            : vanaf 1 jaar 

Merk                : Fisher price 

 



Z97                 Kabouter Truck 

Leeftijd : 1 jaar 

Merk  : Haba 

 

Zijn de blokken goed opgestapeld? Dan kan de reis 

beginnen! Lengte 21 cm. 

  

 

 
Z98                 Ontdekstenen 

Leeftijd : 1 jaar 

Merk  : Haba 

 
Z100                Sorteerder van Schijven 

Leeftijd : 2 jaar 

Merk  : Plantoys 

 

Dit speelgoed biedt een verscheidenheid aan opties. Door 

verticaal te schuiven met het boord kan het kind de 

schijven op de juiste plaats sorteren. De schijven kunnen 

ook worden gebruikt voor het stapelen. Met 4 heldere 

kleuren, wordt dit spel bevorderd de motorische vaardigheden zoals vasthouden, het 

plaatsen en stapelen. 

 
Z101               Stapel Clown 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Merk  : Plan Toys 

 

Stapel clown. Op een leuke manier vormen en kleuren aanleren. 

  

 

 

 
Z102     Activity Centre van hout 

Leeftijd : 1,5 jaar 

Merk  : EverEarth 

 

De houten activiteitentuin bevat verschillende figuren en activiteiten, 

zoals de kralenbaan, draaiende delen en enkele vlinders. 

  

 

  

 
Z103     Steekspel Kleurenringen 

Leeftijd : 2 jaar 

Merk  : Haba 

 

Kleurenspel om te ordenen. Vele creatieve steekvarianten. 32 

stukken. 

 

 

 
Z104                  Haba ontdekdoos 

Leeftijd            : vanaf 3 jaar 

Merk                : Haba 

 

Optikbaukasten. 

 
Z105                  Stapelbekers 

Leeftijd            : vanaf 0+ jaar 

Merk                : Bambino 

 



Z106                  V-Tech Zoomizooz locomotief 

Leeftijd            : vanaf 1 jaar 

Merk                : V-Tech 

 

Tjoek, tjoek, tijd om te vertrekken met de Reis & Leer 

Locomotief uit de ZoomiZooz collectie van VTech! Plaats Kim 

Konijn, Olivier Olifant of een ander diertje (apart verkrijgbaar) 

op de Zoomi-sensor om vrolijke zinnetjes en grappige geluiden 

te horen. 

 

Druk op de schoorsteen om een diertje te lanceren in de wagon. Beweeg de locomotief 

heen en weer om het diertje te laten rollen, tollen en dollen in de wagon. Allemaal 

instappen! 

 
Z107     Muzikale speelsleuteltjes 

Leeftijd : vanaf 3 tot 18 maanden 

Merk  : Fisher-Price 

 

Volop plezier met deze muzikale sleutels met ieder een eigen 

activiteit. 

 

Z108     Duikel leeuw 

Leeftijd : vanaf 10 maanden 

Merk  : Djeco 

 
Z145    Smartmax My first dinosaurs 

Leeftijd : vanaf 1 jaar 

Merk  : Smartmax 

 

De extra grote, zachte onderdelen van de dieren klikken eenvoudig 

op de staven. Maak 5 verschillende dino's of combineer naar keuze 

om de gekste dieren te creëren. 

 

 
Z441    Robbie de Rups 

Leeftijd : vanaf 6 maanden 

Merk  : V-Tech 

 

 

 

 

 
Z871     Vormenkubus 

Leeftijd : vanaf 1 jaar 

Merk  : Fisher Price 

 
ZG 1     Periscoop 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Merk  : Aqua Toys 

 
ZG 2     Kijkknikkerstaaf 

Leeftijd : 1 jaar tot ouder 

Merk  : Konrad Keller 

 
ZG 6    Vishengel spel 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Merk  : Mertens 

 

13 visjes met magneet oogjes. 1 hengel (3 delig): stok met 2 

houtjes en 3 magneetjes. 

 

 

 

 
 



ZG 13     Klosjes rijgen 

Leeftijd : vanaf 3 jaar 

Merk  : Houtkraam 

 
ZG 14     Behendigheidsspel horizontaal 

Leeftijd : vanaf 1 jaar 

Merk  : Fisher Price 

 
ZG 17     Vorm kleurenbord 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Merk  : Nicolas Burdett 

 
ZG 18     Ballenbaan 

Leeftijd : 1 jaar tot ouder 

Merk  : Fisher Price 

 
ZG 20     Kleppenrol 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Merk  : Aben 

 
ZG 22     Duikelpinguin 

Leeftijd : vanaf 1 jaar tot ouder 

Merk  : Aben 

 
ZG 24     Drie spiralen 

Leeftijd : vanaf 2 jaar 

Merk  : Galt 

 
 


