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5 Deducktion  
  

 
 

Een deductie-spel waar de plaats van elk puzzelstuk niet zozeer bepaald 
wordt door zijn vorm, maar door hints of voorwaarden in de opdracht. 
 
Door te werken met verschillende families van eenden, waarvan de leden 
in een bepaalde volgorde achter elkaar moeten staan, zijn het aantal tips 
per opdracht beperkt. Elke familie vormt in de oplossing een soort ketting. 
Deze kan verschillende vormen hebben en bijvoorbeeld ook van rechts 
naar links of van boven naar onder lopen. Maar wanneer je de plaats kent 
van een rode eend nummer 2, dan weet je dat de rode eenden 1 en 3 
ergens in vakjes naast deze moeten staan. Op die manier kan je vaak de 
plaats van de meeste eenden op het spelbord deduceren. 
 

 

voorbeeld van een Starter opdracht/ oplossing 
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voorbeeld van een Expert opdracht/ oplossing 
 

 

 

voorbeeld van een Master opdracht/ oplossing 

 

Hoewel je niet alle opdrachten kan oplossen met pure deductie, kom je bij 
veel opdrachten toch een heel eind.. Om voor voldoende variatie te zorgen 
is elke eendenfamilie verschillend. De gele eenden zijn met 5, de rode met 
4 en de groene met 3. Wanneer er in een opdracht een cijfer 1 staat, dan 
helpt je dat dus minder vooruit, dan wanneer er bijvoorbeeld een 5 moest 
staan. 
 
De staart van elke eend krult een beetje naar boven. Dit ziet er leuk uit, 
maar maakt het ook makkelijk om de eenden op te tillen door op hun staart 
te duwen. 
 
SPELREGELS 
1) Kies een opdracht 
2) Plaats alle eenden op het spelbord, rekening houdend met volgende voorwaarden: 
 

A) Elke opdracht geeft specifieke tips over de plaats van bepaalde eenden: 
• Een gekleurd vierkant geeft aan dat hier een eend met die kleur moet 
staan, maar je weet niet welk cijfer de eend heeft. 
• Een vak met een cijfer geeft aan dat hier een eend met dat cijfer moet 
staan, maar je weet niet welke kleur de eend heeft. 
• Een vak met  zowel een kleur als een cijfer geeft de plaats aan van de 
eend met die kleur en dat cijfer. 
 
B) Eenden van dezelfde familie (= kleur) moeten een ketting vormen, 
bestaande uit horizontale en verticale stukken. Nummer 1 moet naast 
nummer 2 staan, 2 moet naast 1 en 3 staan, enz. Deze ketting van eenden 
kan recht zijn, maar ook andere vormen aannemen. 
 
3) Er is maar 1 oplossing die je achteraan in het boekje kan terugvinden. 
 

Deducktion  is een leuk denkspel voor kinderen van 6 tot 12 jaar en een 
goede introductie tot logica en deductie. 
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Wat kan je o.a. met dit spel oefenen? 

 

Concept: plaats 

Op; onder; bij; naast; aan 

de linker-/rechterzijde; op 

de eerste, tweede plaats, 

achter; tussen; voor, ... 

in een rij. 

- “maak eens een rij met de eendjes met een rode kleur, in welke 

volgorde staan ze?” 

- “ik zie hier een cijfer 2 en een cijfer 4, welk cijfer moeten we er 

dan tussen plaatsen? Kennen we de kleur ervan?” 

- “de groene eend met het cijfer twee kan zowel boven als rechts 

van de groene mama nummer 1 geplaatst worden. Hoe weten 

we nu wat juist is?” 

- “achter twee komt altijd ...?” 

 

Succescriteria: 

- Maak een ketting van de eendenfamilies in de juiste volgorde. 

 

Executieve functies: 

‐ Werkgeheugen: de getallenrij moet gekend zijn en terug 

opgeroepen worden. 

‐ Flexibiliteit: niet van slag geraken wanneer jouw idee niet 

onmiddellijk tot een oplossing leidt. 

‐ Organisatie: orde kunnen vinden in de verschillende 

eendenfamilies. 

 


