
Korte beschrijving van het spel
De betoverde doolhof 1 bestaat uit een speelbord, 34 doolhof-
kaarten, 24 schatkaartjes en 4 pionnen. Het speelbord bevat 
7 bij 7 vakjes, op 16 vakjes zitten doolhofkaarten vastgeplakt. 
De 34 losse doolhofkaarten worden aan het begin van het 
spel willekeurig op de overgebleven vakjes neergelegd. Eén 
doolhofkaartje blijft over.
Op de doolhofkaarten staan stukjes weg afgebeeld: rechte 
stukken, bochten naar links of rechts en T-splitsingen. Op 
veel van deze kaartjes zijn tevens schatten afgebeeld, die ook 
voorkomen op de schatkaartjes.
Aan het begin van het spel worden de schatkaartjes verdeeld 
over de spelers en kiest ieder een pion.
De spelers draaien ieder een schatkaartje om – houden de 
afbeelding verborgen voor de overige spelers – en proberen zo 
snel mogelijk met hun pion op de desbetreffende schat op het 
speelbord te komen. Dat is niet eenvoudig. Niet alle weggetjes 
lopen door. Spelers kunnen de weg veranderen, door met de 
overgebleven doolhofkaart een hele rij of kolom van doolhof-
kaarten op het bord één kaart te verschuiven. Ze doen dit door 
de losse doolhofkaart op een goeie plek in het bord te schuiven. 
Dit lukt uiteraard alleen bij rijen en kolommen waarin geen 
vastgeplakte kaarten voorkomen. Door een kaartje in te schui-
ven veranderen weggetjes en kan de pion dichter bij de schat 
komen. Hierna is de volgende speler aan de beurt. 
Spelers kunnen een plan uitstippelen, maar omdat ze niet 
weten waar een andere speler naar op zoek is, kan die vervol-
gens door het verschuiven van de kaarten de plannen weer in 
de war schoppen. Het kan ook gebeuren dat een medespeler 
je ineens helpt.
Het spel kan makkelijker gemaakt worden door de spelers uit 
hun schatkaartjes te laten kiezen naar welke schat ze als eerste 
op zoek gaan. Het spel wordt moeilijker als spelers elkaar 
laten zien naar welke schat ze op zoek zijn. Dan kun je elkaar 
bewust dwarszitten. Degene die het eerst al zijn schatten heeft 
‘verzameld’ én terug is op zijn thuishonk, is winnaar.

De betoverde doolhof en 
rekenen-wiskunde
Om uit verschillende mogelijkheden de kortste route te kun-
nen kiezen is ruimtelijk inzicht nodig. Dit inzicht speelt een 
nog grotere rol bij het kunnen voorspellen wat er gebeurt 
wanneer ergens een kaartje in het veld wordt ingeschoven. 
Als een kaartje eenmaal is ingeschoven mag dat niet meer 
veranderd worden. Dus de spelers moeten zich goed kunnen 
voorstellen wat ze teweeg brengen bij hun actie. Er zijn soms 
meer beurten nodig om bij de gewenste schat uit te komen, 
dus is het nodig om een plan te maken en stappen vooruit 
te denken. Het is een prima spel om het ruimtelijk inzicht te 
ontwikkelen en handiger te worden in het voorstellen van de 
ruimte vanuit verschillende standpunten.

De betoverde doolhof
Wat vinden ze er zelf van?
Dit spel is al 20 jaar op de markt. Er zijn inmiddels verschil-
lende varianten op gemaakt. Het wordt nog steeds goed ver-
kocht. Een klassieker dus.
Dat het geliefd is, verraden de vaak beduimelde schatkaartjes. 
Kinderen vinden het spel leuk en trekken het vaak uit de kast. 
Het is dan ook jammer dat het vooral thuis te vinden is en 
minder in school. Het is boeiend om te zien hoe zeer jonge 
kinderen al een soort intuïtie of ruimtelijk gevoel en inzicht 
ontwikkelen voor het juist plannen van een route door de 
doolhof. Vaak kunnen ze niet eens vertellen hoe ze denken 
of wat ze van plan zijn, maar al snel zijn er kleine doolhof-
experts te vinden onder zeer jonge kinderen. Natuurlijk 
kunnen ook minder excellente spelers op hun eigen niveau 
van dit spel genieten. Het is zeer de moeite waard, óók in het 
onderwijs!

Gegevens
Materiaal:  De betoverde doolhof
Doelgroep:  Vanaf groep 2
Aantal spelers:  2-4
Duur:  ± 15-45 minuten
Prijs:  ± 22-30 euro2

Te koop bij:  Spel- en speelgoedwinkels

Noten:
1. 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 dan: 
a.noteboom@slo.nl.
2. Van dit spel zijn meer uitgaven gemaakt. Kijk ook bijvoor-
beeld op Marktplaats.nl (en rommelmarkten) waar ze regelma-
tig voor een klein prijsje worden aangeboden.
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