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Geachte liefhebbers en 

verzamelaars van schijvenpuzzels 

en puzzelplankjes. 
 

Wie van de naoorlogse generatie heeft er 

niet mee gespeeld, schijvenpuzzels en 

puzzelplankjes. Iedereen kent er wel een 

paar en sommigen hebben er zelfs 

nostalgische herinneringen aan. 

Meestal betreft het de puzzels van het alom 

bekende en toonaangevende merk Simplex. 

Maar weten jullie ook dat er meerdere oude 

merken actief waren op deze markt, zoals 

bijvoorbeeld Klaus Speelgoed Industrie en 

Uitgeverij Schoonderbeek Nederland. Of in 

de late jaren van de vorige eeuw merken 

zoals Acre Toys, Steinmeier Wood Toys, 

Steinmeier Thinker Toys, Fisher Price, 

Ravensburger en zelfs Jumbo om er maar 

een paar te noemen. 

Een vrijwel onuitputtelijk verzamelgebied 

echter met heel veel vragen en 

onduidelijkheden. 

De meeste verzamelaars beperken zich tot 

de ronde schijvenpuzzels van Simplex. 

Maar ook hier een veelheid aan 

onduidelijkheden. Als je een leuke 

schijvenpuzzel in je handen hebt, hoe weet 

je dan dat die van Simplex is als het er niet 

op staat en je er geen doos bij hebt?  

 

Kijk eens goed naar de volgende drie 

afbeeldingen. 

 

Afbeelding 1. 

 

 
 

 

 

Afbeelding 2. 

 

 
 

 

Afbeelding 3. 

 

 
 

 

Alle drie hele mooie puzzel (met 

gebruikssporen). Maar wie heeft ze 

gemaakt? Van welk jaartal? Hebben ze een 

nummer? En waarom staat ‘Made in 

Holland’ aan de voorkant? Vragen waar ik 

het antwoord niet op weet. Daar ligt de 

reden dat ik met deze nieuwbrief ben 

gekomen. Ten eerste om informatie te 

delen en ten tweede om informatie te 

vragen. Misschien dat één van de lezers het 

wel weet. 

Helaas geeft het internet ook nagenoeg 

geen informatie. Je vindt makkelijker een 

afbeelding dan informatie over hetgeen is 

afgebeeld. 
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Categoriseren 

 

Naast het uitwisselen van informatie is het 

voor mij van groot belang om deze 

schijvenpuzzels en puzzelplankjes te 

categoriseren. Met andere woorden deze 

puzzels een keer op nummer (indien 

mogelijk) in kaart te brengen. Met 

betrekking tot de simplex puzzels heb ik al 

een aardig overzicht tot stand kunnen 

brengen. Kijk hiervoor op de website 

www.blauwprint.nl onder het kopje Simplex 

puzzels. De doos van de puzzel van cruciaal 

belang. Op deze doos, of het etiket op de 

doos, staat het nummer van de puzzel. 

Middels deze nummers is het categoriseren 

dus mogelijk. 

 

Voorbeeld 1. 

 

 
 

Mijn eerste vraag aan jullie is dan ook om 

foto’s van de doos en de puzzel te mailen 

(naar het mailadres genoemd in de 

colofon), als deze nog niet vermeld staat op 

de website. 

 

Dit kan / mag op verschillende manieren.  

 

Voorbeeld 2. 

 

 
 

 
 

 
 

Zie hiervoor de voorbeelden. 

 

Het kan / mag op 1 foto, maar ook  

meerdere foto’s zijn welkom. 

Alles is goed, zolang de combinatie van het 

nummer van de puzzel en de puzzel zelf 

maar (duidelijk) herkenbaar is. 

http://www.blauwprint.nl/
http://www.blauwprint.nl/
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De latere dozen zijn voor mij op dit moment 

even van minder belang. Hiermee bedoel ik 

de oranje en de blauwe dozen van Simplex 

Toys. 

Op deze dozen zat een de zijkant een 

plakkertje met daarop het nummer. Deze 

dozen zijn al van een zodanige kwaliteit dat 

ze na het uitpakken van de puzzel direct 

werden weggegooid. Indien de doos nog 

aanwezig is, heeft het plakkertje met het 

nummer de tand des tijds niet doorstaan. 

Vaak is het er gewoon afgevallen, in ieder 

geval vaak niet meer aanwezig. 

 

Onderstaande afbeeldingen zijn van puzzel 

nummer 1157. 

 

 
  

 

 
 

 

Toen Fisher Price ophield met de productie 

van Simplex puzzels (omstreeks 1975) is de 

merknaam Simplex in handen gekomen van 

verschillende bedrijven. Bij mijn weten zijn 

er 6 bedrijven die de naam Simplex mogen 

gebruiken. Vanaf dat moment is het haast 

niet meer mogelijk de puzzels te 

categoriseren. 

 

 
 

 

 
 

 

Bovenstaande puzzel is gemaakt in 1995 

door Globexa te Kerkrade. Op de doos is 

geen nummer van de puzzel vermeld, maar 

zonder doos is deze puzzel al helemaal niet 

meer te categoriseren. 
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Niet alles is rond 

 

Voorgaande pagina’s geven een klein 

inkijkje in de wereld van de schijvenpuzzels, 

maar niet alles is rond. Er is ook een grote 

hoeveelheid puzzelplankjes gemaakt. 

De problemen met categoriseren wijken 

echter niet af van de ronde puzzels. Van 

onderstaande afbeeldingen weet ik vrijwel 

zeker dat het een Simplex plankje is, maar 

door het ontbreken van de doos is verdere 

informatie mij onbekend. 

Weet iemand hier meer over te vertellen? 

 

 
 

 
 

Voor zover deze 1e Puzzel Bode nieuwsbrief.  

 

Ik zie graag jullie reacties tegemoet.  

 

Colofon. 
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