
Naam van het spel : Race to the palace   (Frozen)

Leeftijd : vanaf 4 jaar                                                        

Te verkrijgen: Ravensburger

Richtprijs:   9,99 euro

Materiaal :

De speldoos bevat :

Een spelbord

5 spelfiguren

4 figurenfiches

3 dobbelstenen

De spelregels

                                                                                                                                                                       

Inhoud : 

De bedoeling van dit licht coöperatieve spel is dat de spelers moeten samenwerken en 
plannen om Hans (de vijand) NIET als eerste te laten aankomen in het ijspaleis en hun 
spelfiguur WEL te doen winnen.

                                                                                                                                                      

Bespreking :

Dit Disneyspel staat volledig in het teken van de welbekende film “Frozen” en is daarom 
bijzonder aantrekkelijk voor kleine kinderen. Samen met Anna, Elsa, Kristoff, Hans en Olaf 
beleven de spelers een spannende reis door het koninkrijk Arendelle.

De spelregels zijn eenvoudig uit te leggen waardoor het spel vrij snel kan beginnen. 

Bij de start van het spel trekt iedere speler een spelfiche en legt die omgekeerd op tafel 
zodat de andere spelers NIET weten wie iedereen is. De spelers mogen om beurt met de 
dobbelstenen gooien. De kleurendobbelsteen bepaalt welk spelfiguur de speler MOET 
verplaatsen en de getalllendobbelstenen bepalen hoeveel vakjes de spelfiguren dienen 
verzet te worden.

Dit impliceert dat de spelers tijdens het spel figuren moeten verplaatsen die NIET van hen 
zijn. Tenzij de kleurendobbelsteen dat aangeven. Wanneer de dobbelsteen een witte kant 
vertoont, mag de speler in kwestie kiezen wie er verplaatst wordt…

Het is een hele klus voor jonge kinderen om tijdens het spel niet te laten uitschijnen welke 
spelfiguur men is. Wanneer een bepaald spelfiguur door toeval niet vooruit gezet wordt, kan 
de speler die dit personage  vertegenwoordigt misschien boos worden of frustraties uiten. 
Maar met een beetje oefening lukt het al snel om deze gevoelens te leren beheersen. 
Trouwens, de dobbelstenen bepalen welke figuur verplaatst wordt, zodat geen enkele speler 
zich geviseerd kan voelen door een andere… 

De winnaar wordt dus ook bij toeval bepaald.

De dobbelstenen kunnen een spelfiguur ook achteruit doen gaan, want er staan ook 
negatieve getallen op gedrukt. Dat maakt het spel alleen nog spannender !



Ondertussen moeten alle spelers er samen op letten dat Hans (de vijand) niet als eerste het 
ijspaleis bereikt. Dus moeten de spelers soms samen overleggen : wie gaat er hoeveel 
stappen voor- of achteruit ? 

                      

                                            

                                                                                                                                                                       

Eindbesluit :

Race to the palace van Frozen is een geschikt spelletje voor jonge kleuters. 

De spelregels zijn eenvoudig, het spel duurt niet al te lang en toch is het best spannend. 

Wat dit spel voor begaafde kleuter interessant maakt, is enerzijds het feit dat de negatieve 
getallen op de dobbelsteen ervoor zorgen dat een spelfiguur achteruit dient verplaatst te 
worden en anderzijds het feit dat dit een licht coöperatief spel is. Samenwerken en een 
speltactiek gebruiken, maakt het eenvoudiger om te winnen !!! 

De kinderen kunnen tijdens het spel ook werken aan sociale vaardigheden : samenwerken 
en negatieve gevoelens leren beheersen, zijn daar mooie voorbeelden van. 

Maar één ding is zeker : plezier gegarandeerd !!!

                            

                           

                                          

                                                                                                                                         

Werkgroep didactiek Bekina


