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NK Legpuzzelen 2022
De finale van het leukste kampioenschap van Nederland
Zondag 5 juni in Roelofarendsveen
Na 10 spannende voorrondes waar bijna 2000 deelnemers het tegen elkaar opnamen, komt de
grote finale van het NK Legpuzzelen in zicht. Zondag 5 juni nemen 47 gekwalificeerde teams het
tegen elkaar op in Roelofarendsveen om de kampioenstitel te bemachtigen. Onder het toeziend
oog van de tekenaars van de Jan van Haasteren Studio, leggen de teams een gloednieuwe
duurzame Jan van Haasteren puzzel. Welk team weet dit het snelste te doen en mag zich kampioen
Legpuzzelen 2022 noemen?

Zondag 5 juni nemen teams van 4 personen het tegen elkaar op in een strijd om de kampioenstitel.
De teams leggen een 1000 stukjes tellende duurzame Jan van Haasteren puzzel van Koninklijke
Jumbo. Dit is een gloednieuwe puzzel die tot aan het startsein van de finale geheim zal blijven en die
pas na de finale in de winkels verkrijgbaar is.
De strijd om de felbegeerde wisselbeker en eeuwige roem is altijd razend spannend; soms is het
verschil tussen nummer 1 en 2 slechts luttele seconden. Het puzzelen is hierbij niet te vergelijken
met het gezellige, mindful puzzelen dat men thuis doet. Opperste concentratie en verschillende
tactieken bepalen uiteindelijk de winst.
Naast het spannende kampioenschap zijn er ook leuke activiteiten voor de puzzelaars in de Fan Area
te beleven, zoals een Jan van Haasteren fotowand, darten, een wedstrijd snelpuzzelen en puzzels
raden aan de hand van enkele puzzelstukjes.

Duurzame puzzel
De puzzel die wordt gelegd tijdens het kampioenschap is duurzaam vervaardigd. Koninklijke Jumbo
zet zich sinds geruime tijd in om plastic te reduceren. De doos van de gloednieuwe puzzel is niet
meer verpakt in plastic, maar wordt gesloten met een sticker. Bovendien verpakt Jumbo als een van
de eerste de puzzelstukjes in de doos in een papieren zak in plaats van plastic. Jumbo maakte al
gebruik van 100% gerecycled karton, en dat is nu ook afkomstig van duurzame leveranciers.
Kijk voor meer informatie op https://www.nklegpuzzelen.nl/ en voor het dagprogramma op
https://www.nklegpuzzelen.nl/informatie/finale-nk-legpuzzelen-2022

Persuitnodiging
Pers is van harte welkom om verslag te doen van misschien wel het gezelligste kampioenschap van
Nederland. Tekenaar Dick Heins van de Jan van Haasteren Studio, organisator René van der Zwet en
Bernard Jan Verkoren, Director Business Affairs JumboDiset Group zijn beschikbaar voor interviews.

Programma:
14.00 uur
14.15 uur
15.15 uur
16.30 uur

Ontvangst pers
Onthulling puzzel en start kampioenschap
Naar verwachting zal het 1e team de puzzel klaar hebben
Prijsuitreiking

Locatie:
Hal 60
Pasteurweg 60
2371 DW Roelofarendsveen (Zuid-Holland)
Noot voor de redactie
Dit persbericht wordt u toegezonden namens Koninklijke Jumbo en Puzzlingworld. Neem voor meer
informatie contact op met:
Media Tornado
Lotte Haije
Tel: 035-6257800
Email: lotte@mediatornado.nl
Over Jan van Haasteren
Jan van Haasteren (24 februari 1936) begon na zijn studie in de reclamewereld en was daarna één van de
striptekenaars van de Toonder Studio’s. Daar werkte hij aan strips als Kappie, Panda en Hiawatha. Van
Haasteren leverde in zijn loopbaan een grote bijdrage aan strips en cartoons, waarvoor hij in 2013 een
Koninklijke onderscheiding ontving. Al meer dan dertig jaar tekent Van Haasteren humoristische en kleurrijke
platen voor Koninklijke Jumbo, sinds 2013 bijgestaan door Rob Derks en Dick Heins. Samen vormen zij Studio
Jan van Haasteren. De doorgewinterde fan zoekt in elke puzzel direct naar de haaienvin, het handelsmerk van
Van Haasteren. Maar er zijn meer kenmerken: zo zijn Sinterklaas, de handjes, het kunstgebit en Jan's
zelfportret in bijna elke puzzel terug te vinden. In totaal zijn er meer dan 200 Jan van Haasteren puzzels
uitgebracht door Koninklijke Jumbo, variërend van 150 tot 5000 stukjes en elk jaar wordt het assortiment
verder uitgebreid met nieuwe puzzels. Voor meer informatie: www.janvanhaasteren.nl
Over Puzzlingworld
Puzzlingworld (opgericht in 2005 door René van der Zwet) is begonnen als één van de eerste internetwinkels in

Nederland met spellen en puzzels. Met een groot assortiment aan Koninklijke Jumbo puzzels en later een ruim
assortiment educatieve denkspellen heeft Puzzlingworld een gevestigde positie op de Nederlandse markt
veroverd. Het NK Legpuzzelen is bedacht en wordt georganiseerd door René van der Zwet en is een jaarlijks
terugkerend evenement. Voor meer informatie www.nklegpuzzelen.nl.

