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Kinderpanel kiest top 3 science speelgoed 
De leukste gadgets van NEMO voor de feestdagen 

  

Een kinderpanel heeft voor NEMO Science Museum het leukste speelgoed voor de feestdagen beoordeeld. 
Tijdens een testmiddag ging het expertpanel met kinderen tussen de 8 en 12 jaar aan de slag met 
experimenten, gadgets, spellen en puzzels. Uit de verzamelde testresultaten vormen het familiespel 'Potion 
explosion', de telefoonmicroscoop 'Phonescope' en het elektrisch bordspel 'Circuit Maze' de top drie. 
 

 
Shoptestdag in NEMO. Foto: DigiDaan. 

 
Nummer 1: Potion Explosion 
Het meest populaire item uit de NEMO shop is Potion Explosion geworden: een spectaculair en tactisch 
spel over knikkerbotsingen en toverdranken. Je verzamelt verschillende kleuren knikkers, welke staan voor 
de ingrediënten van toverdranken. Wie heeft aan het einde de meeste punten? Potion Explosion is een 
toegankelijk maar uitdagend spel, geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar. 

 

Potion Explosion is door het kinderpanel gekozen tot het leukste en leerzaamste speelgoed van het jaar: 'Een leuk en 
vernieuwend familiespel!'.   

 
Nummer 2: Phonescope  
De Phonescope kan je op je telefoon klikken, over de camera heen. Je smartphone wordt een echte 
microscoop die tot wel 30 keer vergroot. Bestudeer bladeren, je kleren, beestjes, je huid, of wat je ook maar 
kan verzinnen. Zoom maximaal in voor het beste resultaat. Je kunt er natuurlijk ook nog een foto van 
maken.  
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Nummer 3: Circuit Maze  
Circuit Maze is een leuk spel waarbij je ook nog iets leert over elektrische schakelingen. Het doel van elke 
uitdaging is om één of meerdere lampjes te laten branden met de gegeven speelstukken. Alleen als je de 
elektrische schakeling helemaal voltooit, heb je de uitdaging volbracht. Er zijn in totaal 60 uitdagingen met 
oplopende moeilijkheidsgraad. 
 

 
 
Over de NEMO Shop 
De NEMO shop verkoopt innovatieve en originele science cadeaus en heeft een breed assortiment met 
experimenten, gadgets, spellen, puzzels en boeken. Bekijk hier de webshop: 
www.nemosciencemuseum.nl/shop.  
 
-Einde persbericht- 
 
 **NOOT voor de REDACTIE (niet voor publicatie)** 

Bronvermelding bij foto: DigiDaan. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de 
afdeling Persvoorlichting via telefoonnummer 020 - 531 31 29 of e-mail pers@e-NEMO.nl. 
 

Facebook:  https://www.facebook.com/nemosciencemuseum  

Twitter:   https://twitter.com/nemoamsterdam  

Instagram:  https://www.instagram.com/nemosciencemuseum    

Alle persberichten en beeldmateriaal van NEMO zijn terug te vinden via: 

http://www.nemosciencemuseum.nl/pers  
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