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En de winnaar is ...
verslag van de rekenspellenwedstrijd 2017

Het is woensdagmiddag 17 mei 2017. Vandaag is de prijs-
uitreiking aan de winnaars van de rekenspellenwedstrijd 
2017. Om 15.00 uur druppelen de kinderen binnen. Ze kunnen 
zich eerst anderhalf uur uitleven door het spelen van allerlei 
rekenspellen en meedoen aan het Quatro1 toernooi onder 
het genot van een glaasje limonade en een spekkie. Hun 
begeleiders (voornamelijk ouders en leerkrachten) doen mee. 

rekenspellen

Tekst
Alette Lanting  
(Lanting Rekenadvies) en 
Anneke Noteboom (SLO)

En natuurlijk kunnen ze de rekenspellen van de 
winnaars bewonderen. Deze spellen staan uitge-
stald op een lange tafel en de ontwerpers vertellen 
vol trots aan ouders, opa’s en oma’s hoe ze hun 
spel hebben gemaakt en hoe wat de spelregels zijn.

133 spellen
Er heerst een vrolijke, uitgelaten, opgewonden, 
gespannen en verwachtingsvolle sfeer was. De 

winnaars zijn zenuwachtig. Ze weten namelijk dát 
ze een prijs hebben gewonnen, maar niet wélke 
prijs. Om kwart voor vier gaan de deuren open 
van de grote collegezaal van de Marnixacademie, 
waar we te gast zijn. Een school waar je leert om 
meester of juf te worden, dat vinden de kinderen 
wel interessant en is natuurlijk een passende 
omgeving. 

De winnaars en hun fans (vaders, moeders, opa’s 
en oma’s, broertjes en zusjes) en natuurlijk hun 

leraren zoeken een plekje. Ondanks het warme 
weer is het erg druk. Er zijn meer dan 100 mensen. 
Er is zelf een hele klas meegekomen om hun 
winnaars toe te juichen. Er zijn spandoeken en er 
heerst een uitgelaten stemming.

Voor deze wedstrijd, georganiseerd door SLO, 
NVORWO en Klasse TV zijn 133 spellen ingestuurd 
en de jury heeft twaalf winnaars geselecteerd.

1. Meedoen aan het Quatrotoernooi 2. Samen spellen spelen

3a. De winnaars leggen uit 3b. Eigen rekenspellen spelen
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veel verschillende spellen
Het blijkt dat er veel meer spellen zijn gemaakt dan 
zijn ingestuurd. In verschillende klassen hebben 
de leerlingen eerst ieder of in groepjes een spel 
gemaakt. Vervolgens is er in de klassen gestemd 
welk spel voor de wedstrijd werd opgestuurd. 
De jury geeft (ook) een tip mee voor volgend jaar: 
Een spel ontwerpen is leuk, ook om het daarna 
met elkaar te spelen. Je leert er altijd van. Maar 
als je graag een prijs wilt winnen maak dan geen 
spel met allemaal sommetjes en sommenkaarten. 
Ontwerp eens iets heel anders, bijvoorbeeld iets 
met bouwen, met figuren of met meten. Rekenen is 
meer dan alleen sommen maken! 

De twaalf winnaars vertellen ieder iets over 
hun spel en daarna is de echte uitreiking: voor 
het mooiste spel, het creatiefste, enzovoort. En 
tot slot een derde, tweede en eerste prijs voor 
de (aanstaande) leraren en een derde, tweede 
en eerste prijs voor de categorie leerlingen. De 
winnaars krijgen een certificaat, een spel en 
een prijzenpakket. En natuurlijk moet er op het 
podium geposeerd worden voor de fotograaf.

twee eerste prijzen 
De eerste prijs voor de categorie (aanstaande) 
leraren gaat naar de studenten Marinus en 
Teunette van Hogeschool Windesheim in Zwolle 
met het spel Breuk in de dierentuin.
Het allerbeste rekenspel van 2017 is Rekenrups. 
Het is gemaakt door Sanderijn, Saar, Bibian en 
Jippe van Jenaplanbasisschool De Biënkorf in 
Amsterdam. In Rekenrups kunnen de spelers hun 
rups steeds langer laten worden door fiches aan 
te leggen. Hoe meer sommen ze goed maken, hoe 
meer fiches ze krijgen. Na vijf opdrachten gaan ze 
echter naar een volgend level: de opgaven worden 
moeilijker en de rupsenlijfjes (fiches) veranderen 
van kleur. Juist het nadenken over levels en vorde-
ringen zichtbaar maken in een rupsenlijfje vonden 
zowel de expertjury als de kinderjury originele 
spelelementen.
De vier meiden ontvangen het grootste spellen-
pakket van allemaal om mee te nemen naar de 
klas en hun spel wordt opgestuurd naar een 
speluitgever die gaat kijken of hij het kan uitgeven. 
We feliciteren alle prijswinnaars én bedanken 
alle leerlingen, studenten en leraren die hebben 
meegedaan.

7. Twee keer de eerste prijs!

let op!
Dit was al weer de derde wedstrijd en de derde 
uitreiking. Met de afsluiting van deze wedstrijd is 
meteen de nieuwe wedstrijd voor 2018 gestart. 
Daagt u uw leerlingen uit om mee te doen? Of wilt 
u zelf meedoen als leraar of aanstaande leraar? Dat 
zou leuk zijn! In het volgende nummer geven we 
meer informatie. U kunt natuurlijk ook altijd kijken 
op onze website: www.besterekenspel.nl. 

4. De tribune zit vol

5. De 12 prijzen staan te wachten

6. De bedenkers van het beste rekenspel 2017

Noot
1. De uitleg van het spel 
Quatro en een papieren 
versie van dit spel vindt u 
in het archief van Volgens 
Bartjens
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