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Inleiding 
 

Gezelschapsspellen en hoogbegaafden, je moet steeds afwachten of het iets zal 
worden. Enerzijds is het kanselement vaak wel spannend, maar vaak is het 
stukje waar strategie en inzicht verlangd wordt net iets te weinig om 
voldoende te boeien. 
Tantrix is een spel dat zeker in het lijstje van de denkspellen-trategiespellen 
past.  

 
Beschrijving van het materiaal 
 

In een handig nylon meeneemzakje zitten 56 genummerde schijfjes, met 
kleurige lijnen op. Er zijn 4 kleuren, en dat geeft meteen de beperking van het 
aantal spelers aan (4 maximaal). Elke steen is uniek, heeft zijn eigen 
lijnenpatroon. 
Het zakje bevat ook een klein instructieboekje met een inleiding, een 
stappenplan om Tantrix te leren kennen in 4 stappen, en verder de beschrijving 
van de verschillende mogelijke Tantrix spellen, van leerspel tot Tantrix voor 
gevorderde spelers. Verder wordt uitgelegd welke de mogelijkheden zijn om 
symmetrische patronen te leggen met de stenen, is er een sectie over Tantrix 
op internet (met heuse records en een jaarlijks wereldkampioenschap) en leer 
je iets over de maker van Tantyrix en hoe het spel is geëvolueerd. 
Een (nuttige!) begrippenlijst sluit het boekje af.  
 

Beoordeling materiaal: 
 

Zeer aantrekkelijke vormgeving, 56 zeshoekige stenen in glad kunststof 
(bakeliet) die heel aangenaam in de hand liggen. Zeer verzorgde handleiding 
in handig klein formaat, met plastic kaftje als versteviging. Handig 
meeneemzakje, stevig. 

 
Inhoudelijke beschrijving 
 

Je kan met het game pack verschillende spellen spelen. Het aantal spelers 
wordt bepaald door de keuze van het spel. 
 

Spellen voor 1 persoon 
 

Je start best, als je de stenen nog niet goed kent, met het discovery spel. 
Hierbij leer je langzaam, opbouwend van 3 naar alle stenen, lussen te maken. 
De maximale speelduur t/m 10 stenen staat erbij, maar trek je daar als 



verwoede puzzelaar niets van aan: je vliegt er snel door. De grote uitdaging 
komt pas na die 15de steen... 
Bij het regenboog  spel is het de bedoeling om met alle stenen van één 
bepaalde kleur volledige lussen te maken. 
Bij het spel Tantrix lijn maak je een doorgaande lijn te maken (niet 
gemakkelijk op het eerste zicht, maar je leert het snel). Dat je de opvulruimtes 
moet opvullen geeft een extra uitdaging. 
De Tantrix lus tenslotte verplicht je een grote lus te maken met één kleur. 

 
Gezelschapsspellen (2-4 spelers) 
 

Bij het gewone spel is het de bedoeling om in je eigen kleur een zo lang 
mogelijke lus te maken. Niet eenvoudig, want je medespelers proberen 
natuurlijk jouw strategie te doorzien en zullen je dwarsbomen.  
Spelers die goed zijn in strategisch denken, die een goed ruimtelijk inzicht 
hebben én die kunnen vooruit denken, anticiperen op anderen en soepel hun 
strategie kunnen aanpassen, zullen hier als sterksten uit komen. 
Ben je nog niet genoeg uitgedaagd, dan kan je de spellen voor gevorderden 
proberen, van beginner tot genie (5 niveaus). Pittig... 

 
Beoordeling van het spel 
 
Tantrix thuis 
 

Tantrix is heel leuk speelgoed om thuis te hebben. Kinderen kunnen al van 
kleuter leeftijd af aan de slag met de stenen, en leggen patronen met de 
gekleurde lijnen, ook zonder de spelregels gelezen te hebben. 
Voor kinderen die al wat meer strategisch kunnen werken en een iets grotere 
aandachtsspan hebben, is het volgen van de discovery echt wel aan te raden. 
Het is een heel leuke opstap naar verder spelen met de stenen. 
 
De bijgevoegde handleiding zit knap in elkaar. Je kan er de kinderen zelf mee 
laten werken. Uiteraard is een beetje uitleg vooraf wel interessant, dan kunnen 
de kinderen sneller aan de slag. 
 
Je leert dit spel razend snel, wat wel een voordeel is. Je hoeft ook niet lang te 
wachten op je beurt, en je hebt steeds zicht op het spel. Vals spelen is bijna 
onmogelijk. 
 
Tantrix leent zich ook goed om mee op reis te nemen: compact, stevig 
materiaal in een handig meeneemzakje. Ik zou een magnetische versie 
eigenlijk ook wel een goed idee vinden, voor onderweg in de auto. 
 
Hoewel Tantrix niet speciaal ontwikkeld is voor hoogbegaafden, lijkt het me 
wel typisch speelgoed voor hen. Het vereist eigenschappen die wel eens meer 
bij hoogbegaafden voorkomen: strategisch denken, ruimtelijk inzicht, 
vooruitdenken. 
Het is geen zuiver solitair denkspel (maar het kan dat ook zijn), het nodigt echt 
uit tot samen spelen. Bij het gezelschapsspel blijft er steeds een geluksfactor 
aanwezig. 



 
Tantrix op school 
 

Tantrix is geen leermateriaal, maar kan prima gebruikt worden om ruimtelijk 
inzicht en strategisch denken aan te moedigen. Dat kan al vanaf de kleuterklas. 
Het is prettig aanvoelend en zeer duurzaam materiaal waarmee de kinderen 
spontaan aan de slag gaan. Om het niet enkel om vrijblijvend rommelen met 
de stenen te houden, is het aangeraden toch even de basisregels met kinderen 
door te nemen (zeker kleine kinderen). De handleiding is duidelijk genoeg ook 
voor kinderen die vlot lezen. 
Mooi is de handleiding voor onderwijs die de leverancier voorziet. Gratis .pdf 
document te downloaden van de website: 
http://www.tantrix.nl/fileadmin/tantrix/Schooltantrix.PDF 
 
Mooi is ook dat dit materiaal door alle kinderen kan gebruikt worden. De 
hoogbegaafden zullen allicht verder gaan dan de meeste kinderen, maar 
evengoed zullen kinderen met een goed ruimtelijk inzicht de hoogbegaafden 
naar de kroon steken zodat er een goed samenspel kan tot stand komen. 
 
Wat moet ik als leerkracht investeren? 
Eigenlijk vergt het spelen met Tantrix nauwelijks begeleiding. Een beetje 
uitleg bij de start maakt dat kinderen snel aan de slag kunnen. De bijgevoegde 
handleiding doet de rest. Probeer alleszins het spel eerst zelf uit, want er zullen 
misschien wel eens moeilijke vragen komen... De handleiding voor onderwijs 
is alvast een aanrader om vooraf ook door te nemen: er staan spelsuggesties in 
die oplopen in moeilijkheidsgraad, van kleuter tot gevorderde (ook volwassen) 
speler. 

 
Waar te spelen? 
 

Thuis, op school, op internet (24/24u), op reis. 


