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Ontwikkel je je
zeker wel

Informatie- en
inspiratiekrant
SPELEN EN BEWEGEN = ONTWIKKELEN

IN DIT NUMMER

Jongens heb je het al
vernomen?
Door Henriette Mol

De speeldokter vertelt
In deze rubriek deelt de speeldokter ervaringen die haar
inspireerden. Dit keer gaat het over Davy; een bijzonder
begaafd kind dat je uitnodigt om hem anders te
bekijken en anders te benaderen.
Pagina 2

“De leukste verrassing is een surprise.”
De verrassingspiet

Nog meer inspiratie?

Stijgt de spanning?
Is Sinterklaas voor jou ook zo’n spannende
tijd? Ben je benieuwd wie je waarmee gaat
verrassen? Of is het de kunst om je pakjes en
gedichten op tijd af te hebben?

De Cup song

Om jou ook een zo’n relaxed mogelijke tijd te
bezorgen, is deze ‘Sinterklaasspecial’ een
uiterst praktisch nummer, vol handige tips.
Zoek je een leuk, zinvol en verantwoord
cadeau, kijk dan op bladzijde 6. Verder vind
je tips om de samenwerking tussen
hersenhelften te versterken (m.b.v. de Cup
Song en andere klapspelletjes). Dit kan
kinderen helpen om hun onrust op te
vangen, drukte te kanaliseren en te
voorkomen dat “hun stoppen doorslaan”.
Om je ook op ‘geestelijk’ gebied te voeden in
deze banketlettertijd, start dit nummer met
een artikel van de Speeldokter.
Wil je een leuk artikel lezen over motivatie,
toegespitst op Sinterklaas; klik dan hier voor
het artikel: “Motivatie: voor wie ga je:
Sinterklaas, Zwarte Piet of de schimmel?”

Wil je live meer inspiratie opdoen? Kom dan naar een
cursus, training, workshop of schrijf je in voor de
opleiding tot NLSPEL-coach of speeldokter.
Pagina 4

Het volgende nummer verschijnt deze
winter. Daarin vind je informatie over de
opleiding tot speeldokter.
Veel plezier met het lezen van dit derde
nummer en het gebruiken van de tips!
Henriette

Klik hier voor
krant nummer 1
Klik hier voor
krant nummer 2

De Cup song is een leuke
hype die goed is voor de
samenwerking tussen
hersenhelften èn tussen
kinderen.
Pagina 5

Vol verwachting…
Ben je op zoek naar een leuk cadeautje? Weet je niet
wat je op je verlanglijstje moet zetten? Hier vind je tips.
Zoek je nog snel een schoencadeautje, ga dan naar
www.toys2move.nl/Schoencadeautjes.html
Pagina 6

Uitgelicht: Triovision
Dit keer wordt een denkspel uitgebreid besproken. Een
leuk gezelschapsspel voor hersengymnastiek. Het is
tevens een zinvol instrument voor (leer)coaches en RTers.
Pagina 8

Zoekertjes
De zoekertjes van de vorige krant zijn nog actueel. Op
dit moment heb ik geen nieuwe ‘musthaves’ die uit de
handel gaan.
Pagina 10
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De speeldokter vertelt

Architecto en een brug
slaan naar het onderwijs
voor Davy
door Henriette Mol

“Youri is niet geschikt voor de schoolse vormsystemen.” Las
ik ooit in een onderzoeksrapport. ‘Is school er voor de
kinderen, of zijn de kinderen er voor de school?’ schoot toen
vol onbegrip door mijn hoofd. Gelukkig vinden veel kinderen
een weg binnen het schoolsysteem. En gelukkig zijn er
leerkrachten die adequaat inspelen op de behoeftes van hun
leerlingen. In dit artikel, dat gaat over het slaan van een
brug tussen ‘het systeem’ en een leerling, vertelt de
speeldokter verder over haar ervaringen met de pilot.

Waar moet de verandering vandaan komen?
Door het spelen van spelletjes maakten niet alleen de
leerlingen een ontwikkeling door. Ook voor mij als
speeldokter en voor de leerkrachten was het erg
leerzaam. Zo kregen we bijvoorbeeld een andere kijk op
Davy. Davy werd getypeerd als: “een erg beweeglijk kind.
Hij vindt het moeilijk om stil te zitten. Hij draait op zijn
stoel, friemelt aan kinderen die naast hem zitten, valt ook
wel eens van zijn stoel. Op zijn tafel is het vaak erg
rommelig. Davy heeft een korte spanningsboog. Je ziet
hem vaak rondkijken. Hij ziet van alles wat er in de klas
gebeurt en vertelt dit aan de juffen. Hij vindt het lastig om
zijn werkjes te organiseren. Bij het zelfstandig werken ligt
alles door elkaar. Hij begint niet met wat eerst moet, maar
met wat hij op dat moment wil. Hij volgt dus niet de
volgorde van het planbord. Hij denkt dat hij klaar is, levert
z’n werk in, maar is nog niet klaar. Hij lijkt niet in staat zijn
werk n.a.v. het planbord te controleren.”
De gewenste situatie van Davy werd als volgt beschreven:
“Davy kan overzien wat hij allemaal voor werkjes als taak
moet doen. Hij doet deze werkjes stap voor stap zonder
iets over te slaan.”

Architecto
Architecto leek mij een geschikt spel voor Davy: hij zou
daarbij gebruik kunnen maken van
zijn sterke visuele vermogens en
tegelijkertijd zou dit spel hem uit
kunnen nodigen om planmatig te
werken, dacht ik.
Architecto is een soort 3dimensionaal tangram. Het bestaat uit bouwstenen

waarmee je figuren uit een opgavenboek kunt bouwen.
Op iedere pagina staan links onderin de stenen die je voor
die opgave nodig hebt.
Anders dan alle andere kinderen, die het boek op bladzijde
1 open leggen, bladerde Davy door het boek en besloot
nummer 32 te maken.
SPELEND ONTWIKKELEN

Door het spelen van spellen met de speeldokter:
 ontdekte de speeldokter dat Davy een andere manier
van denken en doen heeft dan zijn klasgenoten. Hij
werkt bijvoorbeeld niet stap voor stap van delen naar
een geheel; hij benadert dingen vanuit een
totaalbeeld.
 veranderde het idee “Davy kan niet werken volgens
het planbord” in de vraag: “Hoe kunnen we als
leerkrachten aansluiten bij Davy zijn manier van
denken en doen?”
 werd duidelijk dat Davy erg veel informatie op kan
nemen en verwerken
 werd duidelijk dat Davy wanneer hij rond kijkt, toch
ook bij de taak die hij doet betrokken blijft
 werd duidelijk dat Davy enorm goed overzicht kan
bewaren in een complexe situatie

Anders dan zijn klasgenoten, legde Davy de benodigde
blokken niet klaar, maar begon hij direct te bouwen.
Binnen een paar seconde had Davy de figuur af. De
opgaven lopen op in moeilijkheidsgraad. Davy bladerde
het boek door, op zoek naar een andere figuur die hij er
leuk uit vond zien: 40.
Opnieuw had hij in bijzonder korte tijd zijn bouwwerk af.
Hij vergeleek de stoel die hij gemaakt had, met die uit het
boek en zag dat die er anders uit zag. De zijne was
complexer en mooier, vond ik. “Wanneer je die wilt
maken, kun je hier zien welke blokken daarvoor nodig
zijn.”, zei ik, wijzend op het overzicht op de opgavepagina.
“Oh ja,” zei Davy en legde een groot aantal blokken naast
zich neer. “Weet je nu welke je hiervoor nodig hebt?”
vroeg ik, mij verbazend over de grote hoeveelheid die hij
had neergelegd. “Ja hoor, die liggen hier,” zei hij
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zelfverzekerd, met beide handen wijzend op een groep
blokken in het midden. Ik kreeg geen tijd om te ontdekken
hoe hij zijn blokken geordend had; binnen een halve
minuut had Davy het bouwwerk weer af en merkte op:
“De mijne was mooier.” Ik knikte. “En ook complexer!” zei
ik enthousiast.
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opmerkingen ging maken over materiaal dat in de kasten
stond. Ondertussen wist hij niet alleen onder welk spook
zijn eigen pion stond; hij wist ook waar de pionnen van zijn
3 medespelers waren?! Ongelooflijk hoeveel informatie hij
tegelijkertijd kon verwerken en in zijn hoofd overzicht kon
bewaren!

Hoe kun je iedere leerling recht doen?
Aan het eind van die schooldag legde ik het opgavenboek
voor Davy zijn leerkracht neer, geopend bij figuur 32. “Wil
jij deze figuur eens maken?” vroeg ik haar. Ze begon de
benodigde blokken bij elkaar te zoeken. Toen zij daar
enige tijd mee bezig was, merkte ik op: “Davy had het
bouwsel af in minder tijd dan jij nu bezig bent met het
klaar leggen van de blokken.”
Hieruit konden wij niet anders dan concluderen: Davy is
een bijzonder begaafd kind, dat een andere manier van
denken en doen heeft dan de meeste van zijn
klasgenoten. Toen rees de vraag: moet Davy stap voor
stap leren werken, of kunnen wij een overzicht maken
voor hem, waarmee hij kan plannen en overzicht houden
over zijn werkzaamheden op een manier die bij hem past?
Zou hij iets kunnen met bijvoorbeeld een cirkel die in
taartpunten verdeeld is met meerdere vlakken (dit laatste
lukte me niet in onderstaande illustratie), waarop hij kan
inkleuren hoeveel hij ergens van gedaan heeft, zodat hij
zelf kan kiezen waaraan hij werkt? En waarmee hij altijd
overzicht heeft over hoe ver hij daarmee is.

Naast het geven van ruimte voor (de verdere ontwikkeling
van) zijn kwaliteiten, is het belangrijk Davy te prikkelen
zijn linkerhersenhelft meer in te zetten, en tevens de
samenwerking tussen zijn hersenhelften te stimuleren.
Gebeurt dat, dan kan hij opgroeien als een evenwichtig
kind. Hij kan zichzelf zijn, op zichzelf vertrouwen en vanuit
die basis de connectie maken met “het systeem”,
waardoor de kans dat hij vast loopt op school, minimaal
wordt. Zo kijk ik er als speeldokter en orthopedagoog
tegen aan.

rekenen

Risico op gedragsproblemen

taal

Wordt er niet aangesloten bij zijn manier van denken en
doen en wordt wel verwacht of geëist dat hij zaken
logisch-sequentieel gaat benaderen, dan zal hij met
gedragsproblemen aangeven dat er over zijn grenzen
wordt gegaan, en zal hij op didactisch gebied een
achterstand ontwikkelen. Ik verwacht dat, wanneer niet
bij hem wordt aangesloten en zijn leerkrachten geen
bruggen bedenken om hem de aansluiting met hun
systeem te laten maken, als eerste zijn impulsiviteit en
beweeglijkheid toeneemt. Moet hij zijn dynamiek
onderdrukken, zijn er drie mogelijkheden: 1. hij zal gedrag
gaan vertonen dat als ADHD wordt gezien (en wellicht
gediagnostiseerd), of 2. hij onderdrukt zijn dynamiek en
krijgt op gezette tijden (woede)uitbarstingen en wordt op
bepaalde vlakken roekeloos (bijvoorbeeld bij fietsen of
klimmen) of 3. hij onderdrukt zijn dynamiek en wordt
depressief . Wanneer zijn manier van denken en doen niet
als vertrekpunt genomen wordt voor de verdere
stimulering van zijn ontwikkeling, is de kans groot dat hij
een negatief zelfbeeld opbouwt, mogelijk ook faalangst,
en het zal zeker leiden tot leerblokkades.

spelling
lezen

In hoeverre is het zinvol/wenselijk om een kind, of
concreet dìt kind, zich het systeem eigen te laten maken
dat bij “het onderwijs”/de leerkracht hoort? En in hoeverre
moet er een systeem bedacht worden dat past bij de
denk- en werkwijze die het kind eigen is?

Samenwerken hersenhelften
Wat mij het beste lijkt, is ten aanzien van het plannen voor
Davy een systeem te bedenken dat aansluit bij zijn manier
van denken en doen. Verder is het zinvol en goed om hem
de ruimte te geven zijn kwaliteiten in te zetten, die hij
heeft ontwikkeld op grond van zijn rechterhersenhelftdominantie. Zo denk ik dat Davy geen korte
spanningsboog heeft, maar dat hij zijn aandacht op
meerdere dingen tegelijkertijd kan richten.
Bij Spokentrap bijvoorbeeld, had ik mijn volledige
aandacht nodig om één spook niet uit het oog te
verliezen, terwijl Davy rond ging kijken in de ruimte en
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BOOM

BOOM
Een boom verbeeld bij rechterhersenhelft, c.q. linkerhersenhelft
activiteit, c.q. een
boom verbeeld door beide hersenhelften

Terug naar de
beginpagina

Boom

Om goed te kunnen leren, is het belangrijk dat beide
Boom
hersenhelften vrij toegankelijk zijn en samenwerken.
Activeer beide hersenhelften op een speelse manier. En
stimuleer de integratie. Zeker bij een kind als Davy is dat
van vitaal belang!«

Op zoek naar inspiratie?

Workshops & trainingen

Terug naar de
beginpagina

“Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.”
Aristoteles

Opleiding
Speeldokter

Studiedag/workshopdag
Spelend ontwikkelen

NLSPEL-opleiding

Start voorjaar 2014

Voor leerkrachten en therapeuten

Word NLSPEL-coach in 10 dagen

Leer diagnosticeren en interveniëren met
spelletjes en bewegingsoefeningen om
kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen
en te stimuleren.

Wil je spelletjes doelgericht inzetten om de
ontwikkeling van vaardigheden bij kinderen
te stimuleren? Kom het spelend leren.

Tijd: 9.30 – 16. 00
Prijs: +/- € 15o,00 per dag
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven.
Meld je aan voor de wachtlijst en krijg als
eerste gedetailleerde informatie wanneer de
opleiding helemaal is uitgewerkt. Je kunt dan
besluiten of je mee wilt doen.
Aanmelden: henriette@insamenspel.nl

Doel: inspireren tot spelen & spelletjessuggesties geven. (Waarvoor is het zinvol?
Welke vaardigheden activeer je ermee? Hoe
leuk kan het zijn? Wat zijn geschikte spelletjes
die kort duren (ongeveer 10 minuten)?) We
spelen veel om de smaak te pakken te krijgen.
Datum: dinsdag 21 januari 2014
Tijd: 9.30 – 12.30
Prijs: € 50,00 p.p.
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven
Ook op locatie mogelijk, ook in combinatie met
bijv. rekenspelletjes.
Aanmelden: henriette@insamenspel.nl

Opleiding

In deze opleiding leer je beproefde NLPtechnieken en speelse coachingtechnieken.
zoals therapeutisch toveren. Daarnaast leer je
hoe je met spelletjes doelgericht hulpbronnen
kunt activeren.
Klik voor een PowerPoint met meer info:
www.insamenspel.nl/opleidingenworkshops.
Start: najaar 2014
Tijd: 9.30 – 16.00
Prijs: € € 1895,00 incl. koffie & thee, reader &
huur spellenpakket & individuele sessie
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven
Aanmelden: henriette@insamenspel.nl
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Hit: goed voor samenwerking mensen &
hersenhelften

De Cup song

door Brenda de Vliegher & Henriette Mol

“Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg
kan nemen.”
Jacques Cousteau
Klappen met een beker op het liedje ‘When I’m gone’ van Anne
Kendrick verbetert de samenwerking tussen de hersenhelften èn
tussen kinderen. 278 kinderen in Valkenswaard braken het
wereldrecord. Kinderen vinden dit klap-liedje leuk om te doen.

Goed zelf te leren
Zowel jongens als meisjes worden gegrepen door de Cup song. Op internet kun je demonstratiefilms en ook instructiefilms
vinden. Brenda de Vliegher, leerkracht van groep 6, zag er meteen de waarde van in en maakte een instructieposter. Deze
kun je downloaden (voor iedere leerling): cup song instructieposter.
DE SPEELDOKTER:

“De cup song stimuleert tweehandige coördinatie. Daarbij
worden beide hersenhelften
geactiveerd. Het vraagt om
planning en organisatie
(linkerhersenhelft). Het stimuleert
gevoel van ritme (rechterhersenhelft).
Het vraagt middellijn
overschrijdende bewegingen; wat
de samenwerking tussen linker- en
rechterhersenhelft stimuleert.
Het is ook goed voor de ooghandcoördinatie.
Wanneer kinderen dit met elkaar
gaan doen, vraagt het nog meer
planning, organisatie en
afstemming.

Leuke filmpjes op internet
Instructiefilm waarop de instructieposter is gebaseerd: instructie filmpje Cup Song
YouTube filmpje cup song met 1 èn met 2 bekers: Goede uitleg in het Nederlands!

Dus zowel voor de individuele
ontwikkeling, als de sociale
ontwikkeling is dit een briljant
spel!”

http://www.songteksten.nl/songteksten/364118/pitch-perfect/cup-song.htm

Krijg je zin om het met zijn vieren te doen? Laat je hierdoor inspireren: video/the-cup-song-quartet
Een hele leuke voor deze tijd van het jaar: YouTube filmpje Zwarte Pietenband met cup song
Filmpje van de geslaagde wereldrecordpoging Cup song in Valkenswaard: Wereldrecordpoging Cup Song Valkenswaard (NB)

Zin in andere leuke klapspelletjes?
YouTube filmpje Sevens
YouTube filmpje boem snep klep
YouTube filmpje tic tac toe klappen

Terug naar de
beginpagina
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Tips voor 5 december

Vol verwachting….
door Henriette Mol

“Van een goed geschenk wordt iedereen blij!”

Als een geschenk ‘in de roos is’ wordt iedereen er blij van.
Daarom rijk ik ideeën aan voor op je verlanglijstje. En geef ik
cadeautips voor Sinterklaas en zijn Pietermannen. Zo kan
iedereen zijn meesterschap vergroten in geven en in krijgen.
(Tussen twee haakjes: ik ga er van uit dat je de toppers uit krant 1
en 2 al (op je verlanglijstje) hebt (staan)! Die staan hier dus niet
tussen.)

Leuke spelletjes tot € 5,00
Kwatro
Een leuk compact èn uitdagend denkspel dat
je gemakkelijk mee kunt nemen. Het nodigt
je behoorlijk uit tot hersengymnastiek! Voor
de mensen met een tablet: het is te
vergelijken met Mindfeud. Vind je set leuk,
vind je dit ook leuk. Het is in mijn ogen
complexer.

Geschikt vanaf 8 jaar
Aantal spelers: 2 – 4
Speelduur: +/- 20 min.
Richtprijs: € 4,95
Uitgever: White Goblin Games
YouTube filmpje speluitleg

Crilo
Balspel: finetuning van de grove motoriek +
oog-handcoördinatie. Geschikt voor binnen
en buiten; op de grond en op tafel

Geschikt voor: 4 – 92 jaar
Aantal spelers: 2 – 6
Speelduur: 5 à 10 min.
Richtprijs: € 4,95
Uitgever: A.I.P. International N.V.
YouTube filmpje speluitleg (hierin worden de witte en zwarte schijf niet

toegelicht)
Op dit moment is dit op verschillende plaatsen in de aanbieding.
Bijv. € 2,50 bij: www.trendyspeelgoed.nl

Echt leuke gezelschapspellen tot €10,00
Leuk om thuis te spelen, in de klas en ook tijdens een sessie.
Pinguïn Party
Kaartspel: strategisch denken + geluk; volop kansen om
elkaar dwars te zitten

Geschikt voor: 6 – 92 jaar
Aantal spelers: 2 – 6
Speelduur: +/- 10 min.
Richtprijs: € 8,95
Uitgever: 999 games

Beverbende
Kaartspel: geheugen, inschatten, beetje gokken en geluk, en kans om
elkaar dwars te zitten

Geschikt voor: 6 – 85 jaar
Aantal spelers: 2 – 6
Speelduur: +/- 10 min.
Richtprijs: € 8,95
Uitgever: 999 games

YouTube filmpje speluitleg
Picto Pim Pam Pet
Reactiespel: kijk goed, denk na
en roep

Geschikt voor: 4 – 65 jaar
I.p.v vragenkaarten bevat deze
Pim Pam Pet 10 verschillende
prenten. Zoek op de grappige
afbeelding iets dat begint met
de letter….
Aantal spelers: 2 – 10
Speelduur: +/- 10 min.
Nu in de aanbieding voor € 6,99 (bij kruidvat (online)) Normaal
€ 14,95

Uitgever: Jumbo

Echt leuke gezelschapspellen (tot €15,00)
Leuk om thuis te spelen, in de klas en ook tijdens een sessie.
Vlotte geesten
Reactiespel: kijk goed, denk na
en grijp snel

Geschikt voor: 4 – 77 jaar
Aantal spelers: 2 – 8
Speelduur: +/- 10 min.
Richtprijs: € 12,95
Uitgever: 999 games
YouTube filmpje speluitleg
Terug naar de
beginpagina
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Regenwormen
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Richtprijs: € 14,95 (maxi-editie€ 26,95)

Dobbelspel: Geluk, lef, calculeren

Geschikt voor: 6 – 85 jaar
Aantal spelers: 2 – 4
Speelduur: +/- 15 minuten
Ook: rekenen
Richtprijs: € 11,99
Uitgever: 999games
YouTube filmpje speluitleg

Mijn eigen verlanglijstje
Speed cups
Geschikt voor: 6 – 99 jaar
(Het lijkt mij ook geschikt voor kleuters.
Of pubers het nog leuk vinden… ik
betwijfel het…)
Aantal spelers: 2 – 4
Speelduur: +/- 10 minuten
Richtprijs: € 14,95
Uitgever: 999games
YouTube filmpje speluitleg
Sinterklaas van Charlotte Dematons
Charlotte Dematons, bekend van de kijkboeken De Gele Ballon
en Nederland (die heb ik vorig jaar met Sinterklaas gekregen,
anders vroeg ik die nu!), maakte ook een boek
over Sinterklaas.
Zij exposeerde haar prenten van dit boek in het Anton Pieck
museum in Hattem en vertelde daarover.
Hoor alles over het landgoed van Sinterklaas en wat er gebeurt in zijn
huis wanneer hij naar Nederland vertrekt.

YouTube filmpje Charlotte Dematons over Sinterklaas

Gratis te downloaden

Magazines
‘Spel in Zicht’ is een magazine met info over de spellenwereld.
Van strategische denkspellen tot hilarische partyspelletjes. Van
familiespellen tot beroemde klassiekers. Wie zich inschrijft via
de website www.spelinzicht.eu krijgt vier keer per jaar een
nieuwsbrief vol speelgoedtips. Over het nieuwste speelgoed kun
je vanalles lezen op www.speel-wijzer.eu.
Magazine voor speelvogels: Magazine over gezelschapsspellen:
www.speel-wijzer.eu
www.spelinzicht.eu

De Spooner (spooner board)
Wil je skateboardtrucs leren op een veilige manier? Wil je je
snowboardkunsten oefenen en mis je de sneeuw? Wil je surfen
zonder golven? Of wil je een kind stimuleren
om in balans te komen door te spelen met
zijn evenwicht… Het kan allemaal met een
spooner. Helemaal geweldig lijkt dit me!
Lang geleden dat ik iets zó graag wilde
hebben! Laat je inspireren en gegrepen
worden door: Inspiratiefilm op YouTube
Zoek je meer filmpjes? Kijk dan op Video galerie
spoonerboards.com of ga googlen.
Geschikt vanaf 3 jaar
Prijs: Spooner Freestyle € 50,00
Spooner Pro: € 55,00
Te bestellen bij: www.bodymap.be/spooner/
(+ €12,00 verzendkosten) (verzending kan paar
dagen bij de douane liggen) en alleen in het

rood bij www.baby-walz.nl (€49,99 + € 4,95
verzendkosten; 14 dagen levertijdgarantie).

Terug naar de
beginpagina

ADVERTENTIE

Op zoek naar een leuke spellenspeciaalzaak?

www.despellenwinkelbreda.nl
De eigenaresse Margot kan je helpen naar een alternatief
spel te zoeken, mocht iets niet meer verkrijgbaar zijn!

Klik bij: www, @ en
onderstreept
Zie je in de digitale versie van
deze krant een adres van een
website of een e-mail staan, klik
daar dan op om direct daar naar
toe te gaan. Ook wanneer je
onderstreepte tekst in het rood
ziet, betreft het een link waar je
op kunt klikken (en naar toe kunt
gaan).

Terug naar de
beginpagina
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UITGELICHT: EEN DENKSPEL

MinDSpielepreis
Triovision Master heeft de tweede prijs gehaald bij
MinD-Spielepreis 2013. De leden van de
hoogbegaafdenvereniging “Mensa in Deutschland e.V.”
hebben dit spel als tweede uitgekozen uit een aantal
spellen die door een vakjury genomineerd waren.

Een boeiend denk-gezelschapsspel

Triovision (Master)
door Henriette Mol

Meesterlijk bedacht! Geniaal hoe de
auteurs van dit spel zo’n groot contrast
hebben kunnen creëren tussen de
eenvoud van de regels (waardoor je
direct aan de slag kunt) en de
complexiteit van het spelen.
Beoordelingscriteria zijn: „besonderes Augenmerk
auf intellektuellen Anspruch, die Herausforderung
strategischen und kombinatorischen Denkens und
schneller Auffassungsgabe, sowie hoher
Unterhaltungswert, geringer Bekanntheitsgrad,
leichtes oder vorbildlich erklärtes komplexes
Regelwerk, kein reines Kinderspiel, d.h. i.d.R.
Empfehlung ab 8 Jahren aufwärts, kein fester
Erscheinungszeitraum, aber noch im
Verlagsprogramm enthalten, kein reines Wissensoder Glücksspiel

MEER INFORMATIE
Geschikt voor: 1-6 spelers
Leeftijd: vanaf +/-7 jaar
Duur: uitspelen +/- 30 minuten; korter spelen
is ook leuk!
Auteurs: Susanne Galonska & Wolfgang
Dirscherl

Uitgever: Huch & friends + Schoolsupport
Verkrijgbaar bij Denkspellenparadijs
http://denkspellenparadijs.nl/?s=2654309
http://denkspellenparadijs/triovision-master
http://denkspellenparadijs.nl/triovision

Auteur Susanne Galonska & Wolfgang Dirscherl

Met één eenvoudige spelregel
(verplaats 1 speelfiguur zó dat drie
figuren zó ten opzichte van elkaar
komen te staan als op één van de 12
kaarten staat die rondom het
speelveld liggen) word je dusdanig
aan het denken gezet, dat je direct
ervaart en begrijpt dat denksport
ècht een sport is. Of je Triovision of
Triovision Master alleen speelt of
met (1-5) medespelers, je voelt al
snel je energie naar je hoofd lopen.
Dit spel nodigt je uit om abstract te
denken en systematisch aan het
werk te gaan. Slimmeriken passen
hun strategie aan zodra ze horen
volgens welke systematiek een
medespeler speelt.

Beide varianten nodigen uit om
abstract te denken en systematisch
te werk te gaan.
Het is de vraag of je met dit spel
doorzettingsvermogen stimuleert
(knipoog), want op de één of andere
manier raak je in dit spel gevangen,
waardoor je wilt blijven puzzelen.
Wanneer je geen mogelijkheden ziet
om een afgebeelde constellatie te
creëren, is er nog de mogelijkheid
om te roepen dat dat niet kan: “Rien
ne va plus!”; zijn alle spelers het er
over eens zijn, dan kan degene die
geroepen heeft, op zoek gaan naar
mogelijkheden om met twee
verplaatsingen een afgebeelde
opstelling te creëren. Daardoor word
je na het vaststellen dat iets niet
mogelijk is, direct uitgenodigd om
wederom te gaan zoeken naar wat
wèl mogelijk is. En leer je
waardevolle vaardigheden waarmee
je je dagelijks leven kunt verrijken:
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zoeken naar oplossingen voor een
vraagstuk, tijdig onderkennen
wanneer je op een dood spoor zit,
besluiten het over een andere boeg
te gooien en zoeken naar
alternatieve mogelijkheden om je
kwestie alsnog op te lossen of een
andere uitweg te vinden.
Met beide Triovision spellen train je:
concentreren, visueel discrimineren,
vergelijken, selecteren waarop je je
aandacht richt, denkflexibiliteit,
elimineren, vooruitdenken, je
voorstellingsvermogen, gevoeligheid
voor richting, probleemoplossend
vermogen, afwegingen maken
tussen zoeken naar mogelijkheden
en bepalen of iets niet kan en,
wanneer je het samen speelt:
omgaan met concurrentie.
Bij Triovision Master komt daar nog
een aantal vaardigheden bij: hoofden bijzaken scheiden, gevoeligheid
voor vorm en nòg sterker denken in
mogelijkheden (in plaats van
beperkingen).
Op een meer psychologisch niveau
zijn dit spellen waarbij iemand kan
ervaren (en leren) dat ‘ie invloed uit
kan oefenen op zijn omgeving en zelf
iets kan doen om controle uit te
oefenen op een situatie en een
situatie kan veranderen.
Bij Triovision Master heb je naast
pionnen ook kubussen en 8-kantige
cilinders. De opdrachtenkaarten
geven aan of de kleur, de vorm of
beide relevant zijn. Afhankelijk van
de moeilijkheidsgraad die je spelen
wilt, kies je zelf welk blokje je
verplaatsen wilt of laat je dat
bepalen door de bovenste kaart van
één of meer opdrachtenstapels.
Leuk dat deze versie deze varianten
biedt!
(Leer)coaches, leerkrachten en
remedial teachers kunnen deze
spellen ook gebruiken om zicht te
krijgen op:

• Hoe gaat iemand om met een
grote hoeveelheid informatie?
• In hoeverre kan iemand in
gedachte een andere situatie
creëren?
• Spiegelt iemand?
• Hoe gaat iemand om met
cognitieve uitdagingen?
• Wat doet iemand wanneer een
medespeler significant meer of juist
minder scoort?
Kortom: een absolute aanrader voor
iedereen (vanaf +/- 7 jaar) die aan het
denken gezet willen worden.

Tip: Bepaal zelf de duur van het
spel. Spreek bijvoorbeeld een
bepaalde speeltijd af (bijv. 10 min.),
of spreek een aantal kaartjes af (30
kaartjes), of spreek af met hoeveel
kaartjes iemand gewonnen heeft
(bijv. 10).
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Duitse kwaliteit
Triovision (Master) is wederom een
Duits spel. Het werd in 2012 in
Duitsland uitgebracht door Huch &
friends. In Nederland is het op de
markt gebracht door Schoolsupport
B.V.. Het is gemakkelijk te bestellen
bij het denkspellenparadijs. Klik op
één van deze links en je bent er:
http://denkspellenparadijs.nl/?s=2654309
http://denkspellenparadijs/triovision-master
http://denkspellenparadijs.nl/triovision

Terug naar de
beginpagina
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Zoekertjes
door Henriette Mol

Spokentrap

Schat van de jungle

Dit is de versie voor 2-4 spelers. Een
absolute aanrader!
Geschikt voor: kinderen, gezinnen,
leerkrachten, coaches, sova-trainers &
speeldokters

Heeft Monopoly het monopolie op
‘eindeloos uitgeven’? Het lijkt er op;
niet voor ieder spel is er plek in de
winkel. Wat speelt er op dat gebied?
Soms ben ik blij wanneer ik ontdek
dat er ruimte in de schappen
gemaakt is die opgevuld is met
nieuwe spellen. Soms schrik ik me
het apelazerus, vlieg de digitale
snelweg op en race het internet af
om *waar dan ook ter wereld* van
een bepaald spel de laatste
exemplaren op de kop te tikken.
Overal waar ik kom, duik ik een
spellenspeciaalzaak in en als ik dan
zo’n spel ergens nog in een winkel
tegen kom, gaat mijn hart sneller
kloppen…
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Geschikt voor: kinderen, gezinnen,
leerkrachten, coaches, sova-trainers &
speeldokters

Spokentrap & spokenval
Deze versie is echt een juweeltje: deze
doos bevat zowel spokentrap als de
uitbreiding “Flaschengeist” (spokenval)
en is door 2-6 personen te spelen.

Welke spellen zijn dat op dit
moment? En voor wie zijn die
interessant?

Plankgas
Met dit spel kun je zicht krijgen op de
mate waarin kinderen controle hebben
over hun oogspieren (noodzakelijk
basisconditie voor lezen). Tevens kun je
die spelenderwijs trainen.
Geschikt voor: leerkrachten, dyslexiespecialisten, RT-ers en speeldokters

Terug naar de
beginpagina

Klik hier voor
krant nummer 1

Mis geen enkele krant: maak nu
een twitter-account aan:
www.twitter.com/signup
En volg me op twitter @insamenspel
Wil je eerst meer weten over twitter?
www.twitterinfo.nl/

Bezoek de website
van
In Samenspel:
www.insamenspel.nl

Klik hier voor
krant nummer 2

Nieuwsbrief Spelen moet!
Je kunt je abonneren op een gratis
nieuwsbrief
www.motoriekenleerproblemen.nl/Inschrijv
en.html (deze is m.n. voor ouders en
professionals (die werken) met jonge
kinderen interessant.)

Terug naar de
beginpagina
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In
Samenspel
Ontwikkel je je
zeker wel
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