Spelregels Learning Games Dutch: Triovision Master

Triovision Master
Voor 1 à 6 spelers
vanaf 7 jaar
Conceptie en idee Triovision Master: Wolfgang Dirscherl & Susanne Galonska
Vooruitziend plannen en construeren zijn belangrijke voorwaarden voor doelgericht
handelen, logisch-abstract denken en het
oplossen van mathematische problemen. Triovision Master helpt je, deze vaardigheiden
te trainen en te verbeteren, doordat de rangschikking van pionnen in gedachten
veranderd moet worden.
INHOUD:
1 speelbord
9 houten spelstenen (3 pionnen, 3 dobbelstenen en 3 achtkante zuilen, elk in
rood, geel, en blauw)
60 kaarten
DOEL VAN HET SPEL:
De spelers proberen een bepaalde spelsteen op het speelbord zo te verplaatsen dat de
nieuwe rangschikking met één van de
openliggende kaarten overeenstemt. Alle spelers spelen altijd tegelijk! Wie het snelst
een juiste oplossing vindt, krijgt de kaart als beloning. Wie het eerst twaalf kaarten
heeft, wint.
VOORBEREIDING:
Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd. De
negen spelstenen worden op willekeurige velden van het
speelbord geplaatst. De kaarten worden goed geschud.
Vervolgens worden tien kaarten open rond het speelbord
gelegd. De resterende kaarten gaan verdekt op een trekstapel
en worden zó naast het speelboord klaargelegd dat de bovenste kaart een spelsteen
toont (zie afbeelding).
HET SPEL:
Alle spelers spelen altijd tegelijk en kijken goed naar de kaarten, die rond het speelbord
liggen. Elke speler probeert de rangschikking die op een willekeurige open liggende
kaart is afgebeeld op het speelbord na te bouwen. Om dit te bereiken mag je precies
één spelsteen op een willekeurig vrij veld van het speelbord verplaatsen. Let op: Je
mag alleen die spelsteen verplaatsen, die op de achterkant van de bovenste kaart van
de trekstapel te zien is!
DE KAARTEN:
• De vormen (pion, dobbelsteen, achtkant) op de kaarten staan altijd voor een
bepaalde spelsteen. De kleur van de spelsteen is niet belangrijk.
• De kleuren (rood, geel, blauw) op de kaarten staan altijd voor een bepaalde
kleur. De vorm van de spelsteen is niet belangrijk.
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VOORBEELD:
De bovenste kaart van de trekstapel toont de gele dobbelsteen. De spelers
mogen dus in deze ronde alleen de spelsteen “gele dobbelsteen” verplaatsen.
Voor de onderaan afgebeelde kaart zijn er dus twee mogelijke oplossingen:
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BELANGRIJKE REGELS VOOR TRIOVISION MASTER:
• Als een speler denkt dat hij een oplossing heeft gevonden, roept hij
“Stop!” Vervolgens neemt hij de bij zijn oplossing passende kaart en
verplaatst de spelsteen. De medespelers kijken nu, of de drie
spelstenen net zo staan als ze op de kaart zijn afgebeeld.
• Is de oplossing juist, krijgt de speler de kaart. Van de trekstapel wordt een
nieuwe kaart omgedraaid en naast het speelbord gelegd. Dus verschijnt boven
op de trekstapel een nieuwe spelsteen, die nu verplaatst mag worden.
Vervolgens gaat het spel zoals beschreven door.
• Is de oplossing fout, wordt de spelsteen weer op zijn oorspronkelijke plaats terug
gezet. De speler met de foute oplossing moet nu pauzeren. Alleen zijn
medespelers mogen verder naar een geschikte oplossing voor een willekeurige
kaart zoeken. De pauserende speler mag pas weer meedoen, als één van zijn
medespelers een juiste oplossing heeft gevonden.
• In het geval dat er écht geen oplossing is, wordt de bovenste kaart van de
trekstapel uit het spel genomen.
• Let op: Oplossingen in spiegelbeeld van de kaarten gelden niet!
EINDE VAN HET SPEL
Het spel eindigt meteen, als een speler twaalf kaarten heeft
gewonnen. Deze speler wint het spel.
SPELVARIATIE XXL:
Het spel loopt af zoals boven beschreven, maar eindigt pas dan, als de trekstapel
volledig op is. Wie nu de meeste kaarten voor zich heeft liggen, wint het spel.
Bij gelijke stand zijn er meerdere winnaars.
SPELVARIATIE MET TWEE OF DRIE TREKSTAPELS
Wie sneller en gevarieerder wil spelen, speelt met twee of drie trekstapels. Het spel
loopt af zoals boven beschreven met de
volgende veranderingen:
Voor begin van het spel worden de niet open gelegde kaarten
gelijkmatig op twee of drie stapels verdeeld. Op die manier is op elke trekstapel een
spelsteen te zien, die nu verplaatst mag worden. De spelers hebben dus de keuze,
welke van de spelstenen zij gaan verplaatsen om een kaart op te lossen.
SPELVARIATIE ZONDER BEPERKINGEN
Het spel loopt af zoals boven beschreven met de volgende
veranderingen: De spelsteen, die op de trekstapel is afgebeeld, is deze keer niet van
belang. De spelers mogen dus een willekeurige spelsteen op het speelbord
verplaatsen, om een oplossing te vormen. Het oplossen wordt dus nog makkelijker en
het spel wordt heel wat sneller!
TRIOVISION MASTER VOOR ÉÉN SPELER
In de solo-variatie dekt de speler zo veel kaarten op als hij wil. Vervolgens probeert hij,
de opgave volgens de regels en zo snel mogelijk op te lossen! Ook spelen tegen de tijd
is mogelijk.
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