codeMakers 3D - spelregels

Word jij een echte codemaker en weet je de tegenstander slim te verslaan?
Met CODEMAKER 3D leer je niet alleen dé basis van programmeren, je maakt ook
zélf nieuwe creaties en uitdagingen. De vraag is dus niet: waar begin je? Het is
veel meer een ontdekkingtocht hoe ver je kunt gaan!
Wat heb je nodig om te starten?
Deze basisbox (voor twee spelers) met
uitleg, spelbord, robots en codeblokken.
Plus natuurlijk zin om op een leuke
manier iets te leren.
De basis
Je start elke ronde met het maken
van code die één van je robots gaat
uitvoeren. Je legt deze code (in de vorm
van codeblokken van links naar rechts)
op de donkere velden met de cijfers 1, 2
en 3. Er zijn ook twee bonusvelden voor
langere codes (voor Experts).
De robots
Iedere speler heeft 2 robots die over
het bord kunnen bewegen. Om ze te
bewegen moet je ze dus programmeren
via de codeblokken die je bij elke beurt

op het bord klaarlegt. Je kiest telkens
zelf op welk veld naast de robot je de
codeblokken legt. Voer de code stap
voor stap uit, met sommige codes plaats
je direct je robot en bij andere codes pas
later.
Met je robots probeer de de Activatiecodeblokken van je tegenstander af
te pakken door er met je robot op te
landen. Heb je ze allemaal? Dan ben jij
de winnaar.
De codeblokken
Je hebt verschillende codeblokken
waarmee je je robot kunt ‘coderen’ (zie
volgende pagina):

MAAK HET ZELF MET EEN 3D-PRINTER
In deze box vind je het
complete startpakket. Maar
hoe leuk is het als je je eigen
codeblokken kunt ontwerpen?
Als je een 3D-printer (op school)
hebt, maak je je eigen blokken.
In elke kleur en vorm je ook
maar wilt. Alle 3D-ontwerpen
van CODEMAKERS 3D zijn
gemaakt in Tinkercad. Dit gratis

online programma mag je
ook zelf gebruiken via
www.tinkercad.com.
Verder is het extra leuk
om CODEMAKERS 3D in te
zetten als schoolproject. Dan
kunnen jullie alles ook helemaal
zelf maken, ontwerpen, printen
en coderen.

Wil je hier meer over weten?
Ga dan snel naar
WWW.SANDERDENEEF.NL.
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1. BESTUUR-CODEBLOKKEN

Met deze blokken laat je je robot een
bepaalde kant op gaan:
• Je verplaatst de robot pas
nadat je de hele code ‘route’ (de
klaargelegde rij codeblokken) hebt
weggelegd op het bord of als deze
onderbroken wordt door een actiecodeblok.
• Je legt het codeblok op een
leegveld naar de robot. Laat het
rondje op het blok naar de robot
wijzen en zorg ervoor dat de pijl op
het blok wijst naar de kant die je uit
wilt.
• Naast dit code-blok kun je in een
volgende beurt nog een andere
bestuur-codeblok aansluitend
leggen (met het rondje tegen de pijl
van het vorige blok).
• Je mag een al op het bord liggende
actie-code gebruiken die aan je
robot grenst voordat je de bestuurcode plaatst.
• De code mag alleen op een leeg
veld naast de robot op het veld of
bestuur-code plaatsen.
• Haal je bestuur-codeblokken aan
het eind van de ronde weer van
het bord af.

2. ACTIE-CODEBLOKKEN

Met deze blokken laat je je robot een
actie uitvoeren. Er zijn drie verschillende
acties:
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2.1 Activatie-code
Met dit codeblok activeer je
een (nieuwe) robot op het
speelbord:
• Als je dit blok in je code (de rij
vooraan in je veld) legt, mag je een
nieuwe robot op een leeg veld
naast een activatie-codeblok leggen.
• Natuurlijk mag je je code eerst nog
starten met een Bestuurcode-blok
als je al een of twee robot(s) op het
bord heb staan. Kies vooraf wel de
robot waarvoor de code deze ronde
geldt.
• Een Activactie-code blijft op het
bord liggen en je kan het codeblok
ook niet resetten met een Resetcodeblok.
• Als een robot van de tegenspeler
op dit codeblok land wordt het
blok uit het spel gehaald. Daarna
reset de robot weer terug naar een
eigen activatie-codeblok.
2.2 Reset-code
Met dit codeblok kun je een
codeblok of robot resetten:
• Leg het codeblok op een
(vrij of bezet) veld rondom je robot.
• Als op het veld al een codeblok ligt,
dan reset je het blok terug naar de
voorraad van de speler.
• Als op het veld een robot staat, dan
reset (verplaatst) de robot naar een
veld naast een Activatie-codeblok
(van de speler van wie de robot
is deze speler kiest waar de robot
precies geplaatst wordt).
• De reset mag ook gebruikt worden
door de speler zelf. Zo mag hij deze
op zijn eigen robot gooien.
• Gebruikte Reset-codeblokken
gaan direct weer terug naar de
voorraad.

•

•

2.3 Jump-code
Met dit codeblok kun je over 1
vakje springen:
• Met de Jump-code kan je robot
over een leeg veld, over de zwarte
gaten in het veld (de ‘blackouts’), robots én over andere
codeblokken springen.
• Leg het codeblok op een vrij veld
naast je robot.

•

•

Als je een bestuur-code hebt
neergelegd in je vorige beurt,
verplaats eerst de robot. Daarna
wordt direct de jump-code
geplaatst en uitgevoerd.
Je robot mag niet landen een bezet
veld (met uitzondering de activatiecode van je tegenspeler).
Na je beurt blijft je Jumpcodeblok liggen. Alle twee de
spelers mogen het blok dan
gebruiken als ‘gratis actie’ als
hun robot in een leeg veld naast
het codeblok komen.
Met een Reset-codeblok kun je
een Jump-codeblok later nog wel
resetten (van het veld halen).

SCENARIO ACTIE & TACTIEK

In de beurt ervoor heeft
groen een bestuur-code
neergelegd. Daarna heeft
Blauw een Reset-code
geplaatst als obstakel
met zijn robot. In deze
ronde draait groen een
Jump-code om. Groen
voert eerst de laatste
bestuur-code uit en
verplaatst zijn robot.

Groen plaatst direct
de jump-code op een
leeg veld rondom zijn
robot. Groen ziet dat de
blauwe activatie-code
in bereik ligt en springt
over de blauwe robot
om er op te landen en
daardoor de activatiecode af te pakken.

Jump-code

2.4 Vrije-code
Deze code wordt in level
3 ‘unlocked’. Met de VrijeCode kan je je eigen idee
het spel inbrengen en
uitproberen. Er mag maar 1
Vrije-Code functie per spel
ingezet worden. Beschrijf
duidelijk de functie van je

Robot

Jump bereik

code. Want deze is voor beide spelers
in te zetten. Beide spelers leggen dan
ook hun vrije-code blokken in hun
speelvoorraad.
Bijvoorbeeld: Je kan dit codeblok een extra
obstakel laten zijn of je robot extra krachten
geven. Pas wel op, want je tegenstander
heeft hetzelfde voordeel.
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HET BORD
Het spelbord heeft twee kanten. Een groene kant voor de groene
speler en een blauwe voor... je snapt ‘m. Bij de donkere vakjes 1,
2 en 3 leg aan het begin van een ronde (of beurt) je code klaar.
Dit doe je gedekt, ofwel met de bovenkant naar beneden zodat je
tegenstander niet ziet wat je gaat doen.
www.sanderdeneef.nl
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Als de code die je hebt klaargelegd er per ongeluk voor zorgt dat
je de ‘muur’ (buiten het veld) raakt, dan botst je robot en eindigt
je beurt. Je hebt dan eigenlijk een codefout gemaakt en je robot
blijft op de plek bij de ‘muur’ staan.

Start
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Locked
De vakjes ‘Bonus 1’ en ‘Bonus 2’ worden in latere levels
unlocked.
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Kijk uit voor een Black-out
In het midden van het bord liggen een paar gevaarlijke, zwarte
gaten. Als je met je robot in een black-out belandt, moet je het
codeblok dat hiervoor zorgde uit het spel halen. Je kunt dit blok
dus niet meer gebruiken voor de volgende codes die je maakt.
Je robot zet je op de plaats van het verwijderde codeblok en je
beurt is direct voorbij. Volgende keer dus goed bedenken wat je
code precies doet!
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Bonus 1 & 2
(moeten vrij
gespeeld worden)
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LEVEL 1: VOOR BEGINNERS

Tutorial voor beginnende spelers.
1E RONDE
Beide spelers leggen de volgende
codeblokken omgekeerd op hun
codeveld.
•
•
•

Codeveld 1:
Activatie-code
Codeveld 2:
Bestuur-code rechtdoor
Codeveld 3:
Bestuur-code links

uitvoeren en je robot verplaatsen.
Groen doet nu hetzelfde.
Einde 1e ronde
Haal alle Bestuur-codeblokken weer
van het bord. De Actie-codeblokken en
robots blijven staan.

De blauwe speler start met
het activeren van zijn eerste code op
codeveld 1. Daarna is de groene speler
aan de beurt. De spelers plaatsen dus
om de beurt hun codeblokken.
Codeveld 1
Blauw plaatst het codeblok van
codeveld 1 op een vlak ergens in de
eerste rij. Met dit blok activeer je de
eerste robot. Je kunt de robot op een
vrij veld naar je codeblok zetten.
Groen doet nu hetzelfde.
Codeveld 2
Blauw plaatst het codeblok van
codeveld 2 op een leeg vlak naast de
robot. Met dit blok kies je waar de
robot naartoe gaat. De blauwe speler
kiest een kant waar de robot heen moet
gaan. Tijdens deze beurt verplaats je de
robot nog niet.
Groen doet nu hetzelfde.
Codeveld 3
Blauw plaatst het codeblok van
codeveld 2 op een leeg vlak naar het
vorige codeblok. Met dit blok verleng je
dus je bestuur-code. Je kunt je code nu

2E RONDE
Beide spelers leggen de volgende
codeblokken omgekeerd op hun
codeveld.
•
•
•

Codeveld 1:
Activatie-code
Codeveld 2:
Jump-code
Codeveld 3:
Reset-code

In deze ronde start de groene speler
met het activeren van zijn eerste code
op codeveld 1. Daarna is de blauwe
speler aan de beurt. De spelers ook nu
om de beurt.
Codeveld 1
Groen plaatst het codeblok van
codeveld 1 op een vlak ergens in de
eerste rij. Met dit blok activeer je de
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tweede robot. Blauw doet nu hetzelfde.
Codeveld 2
Groen plaatst het codeblok van
codeveld 2 in een vlak naast het vorige
codeveld en voert de Jump-code
meteen uit. De robot springt over een
veld heen naar een volgend vlak in de
richting die je zelf kiest. Blauw doet nu
hetzelfde.
Codeveld 3
Groen plaatst het codeblok van
codeveld 3 op een vlak naast een van de
twee robots. Voer de Reset meteen uit.
Dus als je het codeblok op een ander
codeblok terechtkomt, moet je dát blok
van het veld halen. Als je het Reset-blok
op een leeg veld zet, wordt het een
obstakel. Robots die later in het spel op

blok terecht komen, resetten namelijk
naar een veld naast een eigen Activatiecodeblok. Activatie-blokken kun je niet
resetten.
Blauw plaats nu het codeblok van
codeveld 3.
Een Reset-blok dat nog niet gebruikt is,
laat je na de ronde op het bord liggen.
Na een Reset, haal je het blok wel
meteen van het bord af.
Einde 2e ronde
Laat de Jump- en Reset-codeblokken
liggen en bespreek samen wat jullie is
opgevallen. Kijk ook welke stap jullie nu
willen zetten.
NOG EEN KEER SPELEN OF KLAAR VOOR
LEVEL 2?

CODEMAKER 3D OP SPELLENSPEKTAKEL 2021!
De kick-off van CodeMaker 3D was op de beurs
van Spellenspektakel, dé beurs voor spellen in
Nederland. Toen werd nog eens echt duidelijk dat
3D-printen & spellen helemaal in de wereld van
het jonge kind paste! Elke speler kon zijn of haar
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uitdaging vinden in dit spel. Leuk feitje: tijdens de
kick-off was de naam van het spel ‘Kill-code’. Dit
is nog veranderd om beter aan te sluiten op de
inhoud.

LEVEL 2: VOOR GEVORDERDEN
In het eerste level heb je al ontdek wat de verschillende
codeblokken doen. Schrijf nu zelf je code en bepaal welke
codeblokken je gebruikt. Later in het spel wordt het mogelijk
om langere codes te schrijven.
Lukt het je al om een Activatie-code van je tegenstander af te
pakken?

Opmerkingen/notities

AANTAL KEER GESPEELD:

AL EEN PAAR KEER GESPEELD EN KLAAR VOOR LEVEL 3?

Level 3 niet zichtbaar? Ga dan naar www.Sanderdeneef.nl en leer hoe je meerdere levels kunt
unlocken.
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GAMES EN TECHNOLOGIE
IN DE KLAS.
Kennis van techniek en technologie
wordt steeds belangrijker in
vrijwel elk werkveld. 3D-printen
speelt al een belangrijke rol in de
bouw, zorg en wetenschap en dit
zal in de toekomst alleen maar
toenemen. Ook de vraag naar
bouwers, programmeurs en out-ofthe-box denkers zal steeds groter
worden. Door middel van spellen
als CodeMakers 3D wordt er kennis
gemaakt met:
• Game Thinking: Einddoel,
structuur en ‘spelregels’.
• Design Thinking:
Probleemoplossend denken.
• Techniek en technologie:
Starten met robotica,
programmeren, 3D-printen en
ontwerpen.
HET SPEL HEEFT 5 LEVELS:
Level 1 en 2: PO & VO
Deze levels laten je in doormiddel
van 2 á 3 lessen kennismaken met
het spel en de grondbeginselen van
coderen.

Level 3 en 4: PO & VO
Deze levels laten je in een
lessenreeks dieper ingaan op
ontwerpend leren. Hiernaast zul je
kennis maken met grondbeginselen
van 3D-ontwerpen en 3D-printen.
Level 5: VO bovenbouw
Dit eindbaaslevel is een periode
vullend project. Hierbij wordt
technologie (3D-printen, coderen
en eventueel VR/AR) ingezet om
het spel te transformeren naar iets
nieuws. Leerdoelen kunnen aan het
proces gekoppeld worden.
Het spel kan op het niveau van elke
leerlingen aangepast worden.
Zijn volgende levels niet zichtbaar?
Ga dan naar www.SanderdeNeef.nl
en lees hoe je meerdere levels kunt
unlocken.
Voor vragen stuur een e-mail naar:
info@sanderdeneef.nl
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