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Inleiding
Tantrix Match is een mooie aanvulling bij het bestaande Tantrix materiaal.
Beschrijving
Tantrix Match® bestaat uit 13 stenen, een houten bord en een selectie van 12
puzzelkaarten. Elke steen is uniek.
Voordeel tegenover de basisset is dat je met een beperkt aantal stenen aan de
slag kunt. Nadeel is dat het al snel moeilijk is de opgaven te maken. Ik zou dit
spel daarom aanraden zodra kinderen al een beetje thuis zijn in het spelen met
de basisset.
Het is de bedoeling om het houten bord te vullen met de 13 stenen, maar niet
zomaar. Je werkt met opgaven in de vorm van puzzelkaarten die in het houten
speelbord passen.
Op de puzzelkaarten vind je de opgave. Enkele stenen zijn reeds ingekleurd
(deze stenen leg je gewoon zoals ze getekend zijn). Jij moet één van de
gevraagde oplossingen zoeken door de rest van de stenen in het houten bord te
puzzelen.
Elke opgavekaart laat één van de 3 mogelijke puzzel-afbeeldingen zien. Gaat
het er alleen om de kleuren op elkaar te laten aansluiten? Of moet je ook een
doorlopende lijn van één kleur door alle stenen laten lopen? En het moeilijkste
is: kan je ook nog eens een lus bekomen die gesloten is?
Er bestaan 4 speelniveaus, van eenvoudig tot extreem moeilijk. De kaart
vermeldt hoe moeilijk de opgave is.
De moeilijkheidsgraad van de puzzels wordt (naast de soort van de opgave)
mee bepaald door het aantal èn de positie van de voorgedrukte stenen op de
opgave kaarten
Logisch nadenken en de mogelijkheden steeds verder verkleinen brengen de
oplossing. Vooruitzien helpt bij de moeilijkste puzzels.
Op dit moment zijn twee uitbreidingssets speelkaarten verkrijgbaar. In de
toekomst zullen meer sets verschijnen.
Beoordeling materiaal:
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Zeer aantrekkelijke vormgeving. De verpakking had steviger gemogen, zeker
voor gebruik in de klas. Een handig zakje zoals de basisset van Tantrix had
beter geweest dan het kartonnen doosje.
Als materiaal voor hoekenwerk, en zeker voor tijdens de plusklas, een
aanrader. De basis Tantrix slaat vanzelf aan, deze sets geven de mogelijkheid
om de echte probleemoplossende vaardigheden en eliminatielogica aan te
scherpen.
Let wel: de opgaven zijn soms moeilijker dan je op het eerste zicht wel denkt,
maar de volhouder wint!
Waar te spelen?
Thuis, op school, op reis.
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