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Dit speelgoed staat op 
de verlanglijstjes in 2021

Movie mania

Het Grote Speelgoedboek valt bijna weer op de mat... Kinderen kunnen dus weer volop gaan 
bladeren, scannen, knippen en plakken en zo de mooiste verlanglijstjes maken. Maar wat komt er 
op de verlanglijstjes in 2021 te staan? 

Door corona zijn veel grote blockbusters uit 2020 
uitgesteld. Dit leidde vorig jaar tot een sterke daling in de 
verkoop van merchandise uit bioscoopfilms. In 2021 zien 
we het tegenovergestelde: veel films komen in de tweede 
helft van dit jaar alsnog uit, waardoor er een stormloop 
ontstaat op de bijbehorende merchandise. Van Paw Patrol 

tot Eternals en van My Little Pony tot Spider-Man. Deze 
laatste film verschijnt pas in december, maar de vraag 

naar Spider-Man speelgoed neemt al toe. Ook Marvel 
film Eternals verschijnt pas in november, maar de 
eerste LEGO sets van deze film worden al verkocht in 
aanloop naar de feestdagen.

Ouders vinden het prettig als hun kinderen ook iets leren van 
het speelgoed waar ze mee spelen. Educatief speelgoed is 
niet nieuw, maar bol.com ziet momenteel een stijging in de 
populaireit van deze artikelen. Vermoedelijk veroorzaakt door 
het feit dat kinderen door de omstandigheden langere 
periodes niet naar school geweest zijn. Ouders willen 
hun kinderen een handje helpen bij het beter leren 
van letters, cijfers, rekenen of spelling. Educatief 
speelgoed is daarom dit jaar weer extra populair. 
Leuk om mee te spelen en om van te leren!

Voorbeelden: 
Ik leer lezen, Ik leer 

rekenen, Ik leer schrijven, 
SmartMax my First - 

Sounds & Senses, VTech 
Mijn Eerste 100 

woordjes

Voorbeelden: 
Actiefiguren van Paw Patrol, 

speelfiguren van de karakters 
van de My Little Pony film, 

Space Jam Monopoly, LEGO 
van de nieuwe Spiderman 

en Eternals film

Speelgoed om van te leren 



Voorbeelden: 
Pokémon trading cards, 
Pokémon games voor de 

Nintendo Switch, Pokémon 
puzzel van Ravensburger, 

knuffels van Pikachu, 
Charmander en 

Squirtle

Later als ik groot ben...
Kinderen stappen graag in de schoenen van volwassenen 
en doen alsof ze kok, klusjesman of dokter zijn. 
Speelgoed dat hier op gericht is bestaat al jaren, maar 
laat momenteel een groei zien. 

Een verklaring voor de populariteit kan liggen in het 
feit dat kinderen meer dan ooit hun ouders thuis aan 
het werk gezien hebben. Hierdoor zijn kinderen zich 
bewuster van de rollen die “grote mensen” vervullen. 
Ook als het gaat om de taken in huis. Populair zijn 

speelkeukentjes waarmee kinderen zich een echte 
kok wanen, winkeltjes voor geboren verkopers 
en huishoudspeelgoed voor kinderen die 

papa en mama een handje willen 
helpen met de was of het 

stofzuigen. 

Pokémon waanzin
Pokémon viert in 2021 de 25e verjaardag. De populariteit 
van deze fantasiefiguren is altijd groot geweest, maar 
de verjaardag en bijbehorende activiteiten en releases 
zorgen ervoor dat de populariteit dit jaar een extra boost 
gekregen heeft. In de online winkel van bol.com zijn bijna 

5.000 Pokémon gerelateerde producten te vinden. Van 
Pokémon kaartjes tot spellen & puzzels en van knuffels 
tot games. De meest recente Pokémon film verschijnt 
deze week op Netflix, waardoor de trend alleen maar 
verder aangewakkerd wordt. 

Voorbeelden: 
Speelgoedkassa en 

houten keuken van Little 
Dutch, Classic Toys 
gereedschapsriem, 
Dyson stofzuiger, 
Smoby strijkijzer 



Robot rage
Een steeds populairder wordende speelgoedcategorie is 
interactief technisch speelgoed dat wordt aangedreven door 
een app of dat verbinding maakt met internet. Vooral robots 
in allerlei vormen zijn steeds populairder, zowel voor kleine 
kinderen als voor tieners. Robots die kunnen bewegen, 
vragen beantwoorden en die je kunnen leren coderen 
of programmeren gaan ongetwijfeld het verlanglijstje 
halen van kinderen van alle leeftijden. 

Voorbeelden: 
Coko de programmeerbare 

krokodil robot, Silverlit Robo 
Kombat Gevechtsrobots, 
interactieve LEGO Boost
bouw en codeer robot, 

RoboMaker Pro

Lief voor de aarde
Duurzaamheid is al langer een trend binnen de 
speelgoedwereld, maar dit jaar lijkt de verduurzaming 
binnen speelgoed een extra groei doorgemaakt te hebben. 
Veel speelgoedmerken zijn bezig om het productieproces 

en de verpakkingen van hun producten duurzamer te 
maken. Ook naar de materialen wordt goed gekeken. 

Plastic speelgoed wordt steeds vaker gemaakt 
van gerecycled plastic, bioplastic of hout met 
een keurmerk. Ook binnen pluche worden 
er duurzame stappen gezet met knuffels 
gemaakt van 100% gerecyclede materialen. 
De verduurzaming in de speelgoedsector 

begint steeds meer vorm te krijgen.

Voorbeelden: 
Little Dutch speelgoed van 
gecertificeerd hout en 50% 

gerecyclede materialen, Geomag 
constructiespeelgoed van 

gerecycled plastic, BiOBUDDI 
blokjes van bioplastic (en een 
duurzame verpakking), pluche 
knuffel van Peppa Big gemaakt 

van gerecycled 
materiaal


