
Juryrapport kleurplatenwedstrijd Kinderspelen 2020 
 
1-3 jaar: Ivo 3 jaar Raam 25 

 
Ivo heeft de kleurplaat met vingerverf helemaal ingekleurd. 
Onderdelen uit de kleurplaat zijn nog net herkenbaar; de zon 
is geel en de kerktoren is oranje. De tekening is een visueel 
feest van beweging en kleur. Hoewel Ivo nog erg jong is 
heeft hij het gevoel van het koningsfeest precies 
weergegeven. 
 
 

 
4-6 jaar: Franka 6 jaar Vlamingstraat 8 en 10 

 
De kleurplaat van Franka laat een doordacht en realistisch 
kleurgebruik zien. Het gebruik van de paarse lucht geeft 
deze kleurplaat een warme en feestelijke sfeer. De jury zag 
niet eerder zoveel verschillende bruintinten in één tekening. 
Het subtiele verschil in baksteenkleuren van het huis en de 
kerktoren. De armen en blote benen hebben een 
voorjaarstint, als na de eerste keer in de zon. Dit detail 
maakt deze kleurplaat bijzonder. 
 

4-6 jaar: Klaas 6+ jaar (net 7 geworden) Vlamingstraat 8 en 10 
 

Klaas heeft een opvallend kleurenpallet gebruikt, waarbij hij 
elke kleur een eigen textuur geeft. De helderblauwe lucht 
krijgt een opvallend streeppatroon, het rode huis wordt juist 
egaal rood ingekleurd. De felle kleuren zijn in harmonie, door 
de afwezigheid van kleur in de wolkenlucht. Op afstand is de 
kleurplaat van Klaas een echte eyecatcher voor de 
Kinderspelen. 
 

  
7-9 jaar: Victor 8 jaar Vlamingstraat 28 

 
Victor doorbreekt met succes de regels van een kleurplaat 
met zijn kleurgebruik. De vlakken van de kerktoren en het 
huis zijn ingevuld met meerdere kleuren en er worden 
diverse objecten zoals vogels toegevoegd. Het resultaat is 
een 3D effect waarbij de kerktoren en het huis samenvallen 
met de ruimte eromheen. De kleurplaat is een groot feest van 
beweging en gedurfd kleurgebruik geworden.  
 
 

7-9 jaar: Lente 7 jaar Rietveld 112 
 
De tekening van Lente in pastelkleuren is subtiel en opvallend  
tegelijkertijd. De lichte pastelkleuren met donkerpaarse 
accenten zijn in harmonie met elkaar. Het kader met de 
meerkleurige roosjes is feestelijk, net als het gebruik van de 
glitterstiften. Een lichtgele kerktoren met bijzondere vlag zijn 
rigineel. Het resultaat is een feestelijke kleurplaat, die past bij 
het onderwerp Kinderspelen.  



 
 
7-9 jaar: Bo 7 jaar Rietveld 112 
 

Bo heeft een krachtige mandala ingekleurd waarbij niet alleen 
het kleurgebruik opvalt maar ook de patronen. De mandala 
spettert van het papier af en de kleurstelling is in balans. 
Opvallend is het middelpunt met het roosje en de glitters. Een 
prachtige tekening voor op een feestelijk Koningsdag T-shirt. 

 
 
 
 
10-12 jaar: Simeon 12 jaar Rietveld 220 

 
Simeon gebruikt Wasco krijt, wat voor een kleurplaat een 
echte uitdaging is. Het resultaat is dat Simeon op een 
intelligente manier buiten alle lijntjes kleurt. De tekening heeft 
een bijzondere dieptewerking. De kerktoren en de regenboog 
vloeien door elkaar net als het huis met de marktkraam. De 
kleur wit van het papier is slim gebruikt in deze kleurrijke 
compositie. Het resultaat is een feestelijke explosie van kleur, 
wat prima past bij een Kinderspelenposter. 

 
Volwassenen: Anouk 48 jaar Vlamingstraat 11  

 
Van alle mandala inzendingen is die van Anouk het 
feestelijkst. Het frisse kleurgebruik is levendig. De jury 
waardeert de gedurfde aanpak, waarbij kleuren soms de 
lijntjes volgen en soms expres niet. De mandala krijgt 
hierdoor beweging en een verrassend ruimtelijk effect.  

 


