
Take it easy
Korte beschrijving van het spel
Take it easy bestaat uit 6 speelborden en 6x27 speelstukken. Je 
kunt het alleen spelen of met maximaal 6 personen.
Alle spelers krijgen een speelbord en de 27 stenen van een 
eigen kleur en leggen die open op tafel. Eén speler legt zijn 
stenen dicht. Deze speler trekt nu steeds één steen en zegt 
welke getallen hierop staan. De overige spelers zoeken dezelf-
de steen tussen hun stenen. Deze steen mogen ze vervolgens 
ergens op het speelbord leggen. Als iedereen klaar is, wordt 
een volgende steen getrokken. Het spel gaat zo door, tot alle 
vakjes op het speelbord zijn gevuld.

Op de stenen staan strepen in negen kleuren (zie afbeelding). 
Aan elke kleur is een waarde 1 tot en met 9 gekoppeld. De 
spelers moeten hun stenen zo op hun bord leggen, dat de 
strepen in eenzelfde kleur zoveel mogelijk doorlopen. Heb je 
een hele rij compleet van één kleur, dan krijg je punten: de 
waarde van die kleur keer het aantal stenen. Je krijgt echter 
alleen punten als de rij helemaal uit één kleur bestaat, anders 
krijg je niets.
De bedoeling is dus dat je probeert hele rijen vol te krijgen 
met éénzelfde kleur. Die rijen kunnen vertikaal of diagonaal 
lopen. Doordat je niet zelf kunt kiezen welke steen je moet 
neerleggen, komt het voor dat je op een gegeven moment 
rijen niet kunt voortzetten. Voor zo’n rij krijg je dan ook geen 
punten. 
Sommige rijen zijn maar drie stenen lang, andere rijen vier of 
vijf. Sommige kleuren zijn ‘9 punten’ per steen waard, andere 
maar 1 punt per steen. Dat betekent dus dat, als het je lukt 
een rij van vijf stenen te leggen met 9 punten per steen, je 
maar liefst 45 punten haalt.
Winnaar is de speler die aan het eind van het spel de meeste 
punten heeft gehaald. Het spel bevat nog enkele varianten, 
die het moeilijker en gevarieerder maken.

Take it easy en rekenen-wiskunde
Dit spel vraagt verschillende vaardigheden op het gebied van 
rekenen-wiskunde. Het gaat erom zoveel mogelijk punten te 
krijgen. Die verkrijg je enerzijds door volle rijen te leggen en 
dat gaat natuurlijk makkelijker als de rijen kort zijn. De pun-
ten op de stenen variëren van 1 tot en met 9. Weet je een vol-
ledige rij van 5 stenen te leggen met 9 punten per steen, dan 
krijg je 45 punten. Kinderen zijn veel aan het rekenen tijdens 
het spel en ook na afloop als de punten geteld worden. Het is 
mooi dat hierbij juist lastige tafelproducten geoefend worden 
zoals 4x9, 4x8, 3x7, 3x9. Daarnaast oefenen ze in het optellen 
van deze subtotalen.
Verder vraagt het spel logisch redeneren: op elk moment 
moet je weer beslissen, op welke plaats je de steen moet neer-
leggen zodat je zoveel mogelijk punten haalt. Welke rij moet 
je opgeven, welke mogelijkheden zijn er nog? Het spel vraagt 
enige meetkundige vaardigheid, maar dat is toch onderge-
schikt aan de andere vaardigheden die je moet toepassen. 

Wat vinden ze er zelf van?
Dit spel lokt uit dat je na afloop zegt: ‘nog een keer!’ De kin-
deren met wie we het gespeeld hebben halen het graag uit de 
kast en gaan de uitdaging aan om ‘alles goed te halen’. Dat 
lukt eigenlijk nooit, maar de uitdaging is dan in ieder geval 
om zoveel mogelijk te halen, te winnen of je eigen record te 
verbeteren.

Iets voor de rekenles?
Take it easy is zeker een aanrader. Het is aantrekkelijk en ste-
vig uitgevoerd en je kunt het samen, maar ook alleen spelen. 
Jammer dat het vrij duur is, maar het kan wel rouleren in 
bijna alle groepen, zeker in de groepen 4 tot en met 6. Het 
spel blijft zowel voor de slimme leerling als voor de 
zwakkere rekenaar een uitdaging en leerzaam op het gebied 
van reke-nen en logisch redeneren. Dit, samen met dat je het 
in korte tijd leert én speelt, maakt het tot een zinvolle 
bijdrage aan de rekenles.

Gegevens
Materiaal:  Take it easy
Doelgroep:  vanaf groep 3/4
Aantal spelers:  1-6
Duur:  ± 20 minuten
Uitgeverij:  999 Games bv
Prijs:  ± 25,00
Te koop bij:  speelgoed- en spellenwinkels

Met deze rubriek bouwen we een mooie verzameling 
geschikte rekenspellen en spelsuggesties op. Heb je zelf 
suggesties voor en/of ervaringen bij dit spel of andere 
spellen, mail het dan: a.noteboom@slo.nl

Take it easy

   Volgens Bartjens... Jaargang 28  2008/2009 nr. 4    35 

 in de rekenles




