
Naam van het spel: Wasgijpuzzels, verschillende types: Original, Mystery, Destiny, 
What if 

Auteur / Maker: Jumbo

Te verkrijgen: in speelgoedwinkels en online, 

bv. via www.bol.com  

Richtprijs: ongeveer 6 euro voor de 
mini’s, 15 à 18 euro voor de grote 

Materiaal:

De puzzels van Wasgij zijn legpuzzels om op tafel te maken, maar dan met een twist.
Bij de Originalpuzzels maak je als puzzelaar het beeld na dat een personage op de 
doos ziet. De Mysterypuzzels tonen je een ogenschijnlijk rustige situatie waarna iets 
verrassends gaat gebeuren en jij hoort te puzzelen wat dat precies is. De 
Destinypuzzels gooien je dan weer een halve eeuw terug in de tijd en vragen je om 
dezelfde gebeurtenis te puzzelen, maar dan zoals die er in 2014 zou uitzien. In de 
What if-reeks, tot slot, beeld je je in hoe de wereld er zou uitzien als bepaalde 
omstandigheden volledig anders waren. 

Je maakt met andere woorden nooit precies na wat er al op de doos staat, zoals bij 
veel andere puzzels wel het geval is. Wel krijg je al een aantal hints over de setting. 

De puzzels zijn stuk voor stuk heel gedetailleerd getekend en erg humoristisch. 

                                                                                                                                                                      

Inhoud : 

Wasgijpuzzels lijken op het eerste gezicht gewoon legpuzzels te zijn zoals iedereen 
er in zijn kindertijd wel gemaakt heeft. Er zit echter meer achter dan dat. 

Wat je moet puzzelen is namelijk niet zomaar wat je op de doos te zien krijgt. 
Afhankelijk van het type puzzel (Original, Mystery, Destiny of What if) maak je iets 
anders, dat weliswaar altijd met de afbeelding op de doos te maken heeft, maar niet 
hetzelfde is. 

De oorspronkelijke puzzels uit de Originalreeks tonen je een bepaalde scène, 
bijvoorbeeld met mensen die recht ‘in de lens’ kijken en er erg geschrokken uitzien. 
Jij moet dan het beeld puzzelen dat een bepaald personage ziet. Een voorbeeldje: in 
Wasgij NUMMER zie je een groep mensen op een camping nogal geschokt staren. 
Ongenode gasten blijken hun caravans en tentjes overgenomen te hebben. Aan jou 
om de puzzel te leggen die toont wie de snoodaards zijn en wat ze doen. 

Later zijn er ook puzzels van het type Destiny bijgekomen, waarbij je een tekening te 
zien krijgt van een gebeurtenis in het verleden, en zelf moet puzzelen hoe die 
gebeurtenis er vandaag de dag zou uitzien. Zo is er een missverkiezing, of – waar 
ondergetekende momenteel aan bezig is – een idyllisch plaatje van een station en 
dorpscentrum dat weergeeft “hoe men vijftig jaar geleden pendelde”. Je raadt al dat 
dezelfde scène er in 2014 heel wat minder rustig uitziet. 

http://www.bol.com/


De Mysterypuzzels tonen dan weer een scène waarvan jij het onmiddellijke vervolg 
moet raden en puzzelen, terwijl de erg recente What if-puzzels zich afvragen hoe de 
wereld er zou uitzien als de dinosaurussen bijvoorbeeld niet uitgestorven waren. 

Het gamma van Wasgij telt verschillende formaten puzzels, van de mini’s (150 
stukjes) over de redelijk compacte tussensoort (500) tot de grote dozen (1000). Op 
de website (www.wasgij.nl) kun je een aantal kleinere puzzels uitproberen, en er is 
ook een app voor op de tablet.

                                   

                                                                                                                                                                       

Bespreking :

De puzzels uit de Wasgijreeks zijn niet alleen knap getekend en bijzonder grappig, 
maar vooral interessant voor wie klassieke puzzels, waarbij je gewoon namaakt wat 
op de doos staat, niet meer zo boeiend vindt. Er komt namelijk veel meer denk- en 
giswerk bij kijken, precies omdat je op basis van het oorspronkelijke beeld en een 
paar kleine hints moet raden wat je nu precies aan het puzzelen bent. De recentere 
Mystery-, Destiny- en What if-collecties zijn een leuke toevoeging aan de originele 
reeks: de puzzelaar wordt nog steeds verondersteld iets ‘onbekends’ te maken op 
basis van de afbeelding op de doos, maar dan niet meer vanuit het perspectief van 
een bepaald personage. Het moge duidelijk zijn dat uw recensente een groot 
liefhebber is. 

Laat u trouwens niet wijsmaken dat puzzels alleen voor kinderen zijn; als ouder zit u 
waarschijnlijk binnen de kortste keren mee te zoeken. 

                                                                                                                                         

Eindbesluit :

Wasgij maakt grappige en uitdagende puzzels die zeker interessant zijn voor 
kinderen en minder jonge mensen, hoogbegaafd of niet, die eens iets anders willen 
dan de klassieke puzzel waarbij je een afbeelding rechtstreeks namaakt. Ze zijn 
gemakkelijk verkrijgbaar in speelgoedwinkels, online webshops en zelfs in sommige 
supermarkten.                                            

                                                                     

                                                                                                                                         

Werkgroep didactiek Bekina

http://www.wasgij.nl/

