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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. 
Trax is een spel dat zeker in het lijstje van de denkspellen-strategiespellen 
past.  
De maker van Tantrix (zie de beschrijving op de site) maakte met Trax weer 
een mooi spel, dat volgens mij goed zal scoren. 

 
Beschrijving van het materiaal 
 

In een handig nylon meeneemzakje zitten vierkante, bakelieten stenen die 
allemaal gelijk zijn. Dat is meteen een groot verschil met Tantrix. Op het 
eerste zicht denk je immers “been there, done that” als je dit spel ziet en je 
kent Tantrix, maar het is echt wel een heel ander spel. 
De stenen zijn dus gelijk: vierkant met aan de ene kant een rood/wit kruis, aan 
de andere kant een rode en een witte boog. 
Het zakje bevat ook een klein instructieboekje met duidelijke beschrijving en 
spelregels. De tips zijn echt handig en je kunt het spel op meerdere niveaus 
spelen. 
 

Beoordeling materiaal: 
 

Zeer aantrekkelijke vormgeving, vierkante stenen in glad kunststof (bakeliet) 
die heel aangenaam in de hand liggen. Zeer verzorgde handleiding in klein 
formaat. Stevig, handig meeneemzakje. 

 
Inhoudelijke beschrijving 
 

Je kan met de stenen patronen leggen, maar de eigenlijke bedoeling is een spel 
te spelen met twee spelers. Je probeert elkaar te beletten een lus te vormen 
(hoe klein ook: de eerste die een lus legt is gewonnen), of je kan proberen een 
lange doorgaande lijn te vormen die minstens 8 rijen overbrugt. Door de 
spelregels (bv de verplichting om op te vullen onder bepaalde 
omstandigheden) is dit echt een spel dat aandacht en goed te kijken naar de 
patronen die de stenen vormen vereist. 
Er is geen geluksfactor bij dit spel: alle stenen zijn gelijk. Winnen of verliezen 
is dus geen toeval...en elk klein foutje wordt genadeloos afgestraft. 
 

Beoordeling 



 
Trax is heel leuk speelgoed om thuis te hebben. Kinderen kunnen al van 
kleuter leeftijd af aan de slag met de stenen, en leggen mooie patronen, ook 
zonder de spelregels gelezen te hebben. 
Het eigenlijke spel leert zich ook heel snel, al van heel jonge leeftijd. Lang 
wachten op je beurt is niet nodig, ook een plus voor ongeduldige kinderen. 
 
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. 

 
Trax 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 Trax niet speciaal ontwikkeld is voor hoogbegaafden, lijkt het me wel 
mooi speelgoed voor hen. Het vereist eigenschappen die wel eens meer bij 
hoogbegaafden voorkomen: strategisch denken, ruimtelijk inzicht, 
vooruitdenken. 
Trax is geen zuiver solitair denkspel (maar het kan dat ook zijn, zelfs meer dan 
Tantrix), het nodigt echt uit tot samen spelen. Bij het gezelschapsspel is er 
geen geluksfactor aanwezig. 

 
Trax op school 
 

Trax 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 op vrijblijvend rommelen met de 
stenen te houden, is het aangeraden toch even de basisregels met kinderen 
door te nemen (zeker bij kleine kinderen). De handleiding is duidelijk genoeg 
voor kinderen die vlot lezen. 
Je kan extra strategische tips vinden op de website van de leverancier:  
http://www.traxholland.nl/index.php?id=4 

 
Mooi is dat dit materiaal door alle kinderen kan gebruikt worden. De 
hoogbegaafden zullen allicht verder gaan dan de meeste andere kinderen, maar 
evengoed zullen kinderen met een goed ruimtelijk inzicht de hoogbegaafden 
naar de kroon steken zodat er een evenwichtig samenspel kan tot stand komen. 
 
Wat moet ik als leerkracht investeren? 
Eigenlijk vergt het spelen met Trax 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. 

 
Waar te spelen? 
 

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


