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toys, (ook) voor boys: loom!
na de columns van de afgelopen 
weken over juichpakken, de beet van 
Suárez en het oLS breekt ook voor 
Dronkers & Dronkers advocaten een 
beetje de komkommertijd aan. Doch-
ter Madelief (9) hielp mij over mijn 
writers block heen: Pap, dan schrijf je 
toch over loomen?

tsja, we kunnen er deze zomer in-
derdaad niet meer omheen: de arm-
bandjes, bestaande uit piepkleine 
elastiekjes, beter bekend als ‘loom’, 
op zijn engels uit te spreken: ‘loem’. 
voor degenen die de afgelopen 
weken blind en doof zijn geweest: 
door middel van een soort vork wor-
den de gekleurde elastiekjes aan elkaar geknoopt 
op een speciaal pinbord. Behalve armbandjes kun 
je ook kettinkjes of poppetjes maken. 

Zou je begin dit jaar als man zijnde met dergelijke 
armbandjes over straat lopen, dan was je (met alle 
respect overigens) homoseksueel of had je op zijn 
minst midlife-crises. nu loomen op zijn hoogte-
punt lijkt te zijn, doe je niet meer mee als je niet 
zo’n armbandje draagt, gemaakt door je dochter, 
nichtje of kleindochter.

Madelief maakt met veel toewijding dit soort arm-
bandjes. tijdens de WK veel en op verzoek rood-
wit-blauw-oranje armbandjes, in verschillende 
varianten. De zogeheten vissengraat is bijvoor-
beeld een wat dikker armbandje en ingewikkelder 
om te maken, en de mogelijkheden worden met 
de dag groter lijkt het wel, met dank aan Youtube. 
Door de veel bekeken instructiefilmpjes vindt er 
een soort kruisbestuiving plaats tussen traditio-
neel speelgoed en het internet. De markt is groei-
end: de rage lijkt over te waaien op volwassenen 
en de eerste loom winkels zijn een feit. 

De rage is eerder in Amerika begonnen en op de 
markt gebracht door een werktuigbouwkundige, 
geïnspireerd door zijn twee dochters die met 
kleine elastiekjes armbandjes knoopten. Hij kreeg 
patent op het product. natuurlijk werd het on-
middellijk door concurrenten nagemaakt, met als 
gevolg nog steeds lopende rechtszaken.

ook in nederland worden de elas-
tiekjes en pinborden inmiddels door 
meerdere producenten op de markt 
gebracht. Prijs en kwaliteit zijn ver-
schillend. Madelief bemerkt dat de 
goedkopere elastiekjes niet origineel 
zijn, ze breken bijvoorbeeld sneller. 

Hoewel er in nederland, bij mijn 
weten, nog niet geprocedeerd 
wordt, is zeer voorstelbaar dat ook 
de elastiekjes de weg naar de recht-
bank zullen vinden. Ik moest den-
ken aan een juridische procedure, 
enige jaren geleden, tussen Lego 
nederland en Megabloks.

De legosteentjes kent u: de blokjes met nopjes. 
Megabloks bracht een vrijwel identiek blokje op 
de markt. Lego beargumenteerde in de juridische 
procedure dat er sprake was van slaafse naboot-
sing, gelet op afmeting, constructie en toepassing, 
waardoor bij het publiek verwarring kon ontstaan. 
Megabloks vond dat onzin en wees bijvoorbeeld 
op de afwijkende verpakking.

De rechtbank veegde de vloer aan met de argu-
menten van Megabloks. Door de grote gelijkenis 
en de uitwisselbaarheid van de blokjes (door de 
identieke maatvoering) vond de rechtbank dat 
er inderdaad gevaar voor verwarring bestond en 
mocht Megabloks de door haar geproduceerde 
blokjes niet op de markt brengen.

Loomen is voor de kinderen in veel opzichten ge-
weldig speelgoed. Het is niet alleen leuk om te 
doen, maar haalt ook creativiteit naar boven, ver-
betert de motoriek en bevordert concentratie en 
geduld. Let op mijn woorden: loomen wordt zowel 
speelgoed als (nieuw) woord van het jaar 2014!

Ik voorzie daarnaast dat loomen leidt tot de rechts-
zaak van het jaar in 2014: voor advocaten en rech-
ters is loomen in dat opzicht toys for boys en zal het 
dus ook voor grote opwinding en veel tijdverdrijf 
in de rechtszaal kunnen gaan zorgen!
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