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Spelmateriaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kleine vampier Victor woont in een echte vampierenburcht.  
Maar de 'Burcht van de 1000 spiegels' heeft zoveel kamers ! Hoe kan hij nu zijn naslagwerk van 
de huiveringwekkende vampierentrucs of zijn ridderhelm terugvinden ? In welke ruimte van de 
burcht staat zijn schatkist ? En drommels nog aan toe, waar heeft zijn hond Vampi zich weer 
verstopt ? 

Doel van het spel 
Help Victor ! 
Help Victor om alles weer te vinden ! Kijk door het open raam in de burcht en gebruik de 
spiegels die in de gangen hangen. Op deze manier kan men zeer gemakkelijk in elke hoek van 
de burcht kijken en bestuderen waar wat is verstopt.  
Victor zal je belonen met rode vampierendruppels. Probeer zoveel mogelijk vampierendruppels 
te verzamelen om zo meester van de 1000 spiegels te worden. 
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Vóór het spel 
Vóór het eerste spel 
Vóór het eerste spel moeten alle onderdelen zeer voorzichtig uit de stanskartons 
worden losgemaakt en de kruisen en de gleuven uit het speelbord worden 
verwijderd. De spelfiguur wordt in zijn voetje geplaatst. 
Vraag aan een volwassene of aan een oudere broer of zuster om de tekst 
over de spiegelingen, aan het einde van deze handleiding, voor te lezen. 
Bekijk hierbij de spiegels uit dit spel en probeer te begrijpen hoe de weerspiegelingen werken. 
 

Vóór elk spel 
 Speel dit spel op een zeer lichte en heldere plaats. Men heeft veel licht nodig om de 
spiegelingen goed te kunnen zien. 

 Neem al het spelmateriaal uit de doos. 
 Bekijk het speelbord. Het speelbord is aan de beide zijdes bedrukt. 
Op de zijde voor het meer eenvoudige spel zijn in het midden helle lichtstralen als hulplijnen 
te zien. Deze helpen om in het spel de spiegelingen gemakkelijker te begrijpen. 
Op de zijde voor de profvampieren ontbreken deze lichtstralen. 

 Leg het speelbord op het gele inzetstuk van de doos. Voor het eerste spel raden wij aan om 
de speelbordzijde met de hulplijnen naar boven te leggen. Daarna drukt men het speelbord 
voorzichtig naar beneden zodat het speelbord aan de vier grote en vier kleine houders in 
elkaar past. 

 Aan de randen van het speelbord bevinden zich 12 burchtkaartengleuven.  
De oudste speler steekt de 12 burchtkaarten, met de kantelen naar boven, in een volgorde 
naar keuze in deze gleuven. Op de burchtkaarten zijn op de voorzijde verschillende 
motieven te zien (met uitzondering van de vensterkaart met een gat), op de rugzijde is een 
venster afgebeeld. De rugzijdes moeten bij het insteken in de gleuven naar buiten wijzen 
zodat de vensters van buitenaf zijn te zien. Probeer bij het insteken van de kaarten goed te 
onthouden waar welk motief steekt. 

 In het midden van het speelbord ziet men 18 spiegelgleuven, steeds twee van deze gleuven 
kruisen zich. Steek de vier spiegels in vier gleuven naar keuze zodat alleen nog de 
vleermuizen zijn te zien. 

 Plaats nu het deksel van de doos (met de bedrukte zijde naar boven) in het midden van de 
tafel. Hierop wordt de onderkant van de doos gezet zodat nu de burcht van de 1000 spiegels 
ontstaat. 

 Plaats de spelfiguur Victor in een willekeurige holte aan de rand van het speelbord, dit 
betekent op één van de 12 gele loopvelden. 

 De 30 vampierendruppels worden als voorraad naast de burcht gelegd. 
 Iedere speler ontvangt twee tiptegels (een juichende en een ontgoochelde Victor) met een 
vleermuisrugzijde in dezelfde kleur (geel, oranje, lichtrood en donkerrood). 

 De deur wordt alleen gebruikt in de moeilijkere spelvariant en wordt dus eerst terzijde 
gelegd. 
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Maak je klaar voor de zoektocht !  
Het spel kan beginnen ! 
Er wordt om de beurt gespeeld met de wijzers van de klok mee. 
De jongste speler begint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als men aan de beurt is, doet men het volgende 

1. De vensterkaart versteken 
Zoek eerst de burchtkaart met het gat, dat is de vensterkaart. Dan verwisselt men de 
vensterkaart met een andere burchtkaart van plaats. Men trekt de beide kaarten uit het 
speelbord en men stopt de beide kaarten telkens in de andere gleuf.  
Alle spelers mogen goed zien welk motief er op de burchtkaart is afgebeeld. 
 

AANDACHT 
- De motieven op de burchtkaarten moeten steeds naar binnen worden gericht, de afbeelding 
 van het venster moet naar buiten zijn gericht. 
- Men mag zich rondom de doos (de burcht) verplaatsen, maar men mag de doos echter niet 
 draaien ! Als men bij het uittrekken van de kaart het speelbord wat heeft opgeheven, drukt 
 men het lichtjes naar onder zodat het weer goed vast zit. 
 

2. Dobbelen en Victor verplaatsen 
Dobbel met de dobbelsteen en verplaats Victor, in overeenstemming met het resultaat, in de 
richting van de pijl over de gele loopvelden. Bekijk dan goed waaraan Victor op dat moment 
denkt, dit betekent: Welk motief is in de gedachtenwolk te zien waarop de spelfiguur, na het 
dobbelen, is geland ? Dit motief geeft aan wat Victor nu zoekt. 
 
 
 

Iedere speelbeurt verloopt op deze manier: 
 

1. De vensterkaart versteken 

2. Dobbelen en victor verplaatsen 

3. tot 3 spiegels versteken 

4. voor de medespelers: tiptegel afgeven 
 (uitzondering: eerste ronde) 

5. motief gevonden ? 

6. juist gegokt ? 
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Als in de gedachtenwolk een vraagteken is te zien, is de verstrooide Victor plotseling vergeten 
waarnaar hij op zoek is. De linkerbuurman herinnert Victor eraan en noemt één van de tien 
motieven die in Victor's gedachtenwolken op het speelbord zijn te zien. Voor jou geldt nu om dit 
motief te zoeken. 

Tot 3 spiegels versteken 
Help Victor nu om het gezochte motief in de burcht te vinden. Heel erg ingewikkeld in zo een 
gigantische burcht ! Gelukkig hangen in de gangen veel spiegels waardoor men in alle hoeken 
van de burcht kan kijken. 
 

AANDACHT 
Je mag nog niet door het gat via de vensterkaart in de burcht kijken ! 
 

Overleg eerst op welke burchtkaart het gezochte motief kan te vinden zijn.  
Probeer dan om de spiegels zo te versteken, dat men later door het gat in  
de vensterkaart het gezochte motief kan zien. 
 

Bij het versteken van de spiegels gelden de volgende regels: 
- Men mag maximaal drie spiegels versteken. 
- Versteken betekent 

Een spiegel uit het speelbord trekken en naar keuze in een andere  
vrije spiegelgleuf steken OF alleen het spiegelvlak draaien en de  
spiegel in dezelfde spiegelgleuf terugsteken. 

- Een speler moet minstens één spiegel versteken. 
- Minstens één spiegel moet in één van de zes spiegelgleuven 

steken die zich in een rechte lijn bevinden met de vensterkaart. 
Het motief moet dus minstens over één spiegel worden gespiegeld. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld 
Victor denkt: "Waar ergens zit mijn zonnebril ?". 

Als men geen volgende spiegel meer wil of durft te versteken, 
roept men: "Geef me een tip '". 

TIP 
Volg met de ogen de lichtstralen op het speelbord ! 
Zo kan je gemakkelijker de weg vinden hoe je de spiegel moet versteken 
om later het gezochte motief via het gat in de vensterkaart te kunnen zien. 
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4. Voor de medespelers: Tip afgeven (niet in de eerste ronde) 
Deze actie vervalt in de eerste speelronde. Pas nadat iedere speler eenmaal aan de beurt is 
geweest, kunnen de tiptegels worden ingezet. 
 

Nadat de speler heeft geroepen "Geef me een tip !", mogen de medespelers met de verdekte 
tiptegels die voor hen liggen een tip afgeven. 

 Diegene die gelooft dat de speler de spiegels correct heeft gestoken, zodat het gezochte 
motief zal te zien zijn als hij door het gat via de vensterkaart in de burcht kijkt, legt één hand 
op zijn tiptegel met de juichende Victor. 

 Diegene die gelooft dat de speler de spiegels foutief heeft gestoken, zodat het gezochte 
motief niet te zien is als hij door het gat via de vensterkaart in de burcht kijkt, legt één hand 
op zijn tiptegel met de ontgoochelde Victor. 

 

Uiteraard mogen de spelers te allen tijde hun eigen tiptegels bekijken. Het is echter zeer 
belangrijk dat de medespelers niet weten welke Victor zich onder welke tegel bevindt.  
De tegels blijven dus steeds verdekt liggen. 
Zodra alle spelers hun hand op een tiptegel hebben gelegd, vraagt de speler "Gevonden ?". 
Nu leggen de spelers één voor één de tiptegel onder hun hand bloot. De tweede tiptegel blijft 
verdekt liggen. 

5. Motief gevonden ? 
Nu is de speler opnieuw aan de beurt. Kijk door het open venster, dus via het gat in de 
vensterkaart, in de burcht. 

Zie je het gezochte motief ? 
Zeg dit dan luidop. De medespelers mogen dit testen door zelf in de burcht te kijken.  
Als beloning mag je één van de vampierendruppels uit de voorraad nemen en voor je 
neerleggen. Vervolgens trek je de burchtkaart, waarvan je gelooft dat je ze door het open raam 
hebt gezien, uit het speelbord. Hopelijk is het dus de kaart met het gezochte motief. 
- Als de kaart daadwerkelijk het gezochte motief vertoont, mag je nog één extra 

vampierendruppel uit de voorraad nemen en voor je neerleggen. 
- Als deze kaart niet het gezochte motief toont, ontvang je geen extra vampierendruppel. 
 

Zie je het gezochte motief niet ? 
Dan mag je geen burchtkaart uit het speelbord trekken ! 
Zeg luidop aan je medespelers welk motief je door het open venster in de burcht ziet. 
 

 Heb je de knoflook gezien ? 
Ajakkes !  Als er nu iets is wat Victor absoluut niet lust, dan is het wel deze 
vieze knoflook !  Je moet nu zeer snel één van jou vampierendruppels aan  
Victor schenken zodat hij de vieze smaak en geur kwijtraakt en terug  
vrolijk wordt. leg één van je vampierendruppels terug in de algemene  
voorraad. Als je nog geen vampierendruppels hebt verzameld, knijpt Victor  
voor één keer nog wel een oogje toe en moet je niets afgeven. 

 Heb je een ander motief gezien ? 
Dan keer je met lege handen terug en ontvang je geen vampierendruppels, maar je moet 
gelukkig ook geen druppels aan Victor afgeven. Als ze dit willen, mogen de medespelers nu 
zelf in de burcht kijken en nagaan of het klopt wat jij hebt gezien. Denk er aan dat je de doos 
met het kasteel niet mag draaien ! 
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6. Juist gegokt ? 
Nu wordt er nagekeken, wie van de medespelers juist heeft gegokt. 
• Iedere medespeler die juist heeft gegokt, ontvangt een vampierendruppel uit de voorraad. 
• Medespelers die fout hebben gegokt, ontvangen niets. 
 

Daarna leggen alle spelers hun tiptegels opnieuw verdekt voor zich neer en mixen ze kort door 
elkaar zodat de medespelers niet weten welke tegel waar ligt. 

Alle acties uitgevoerd ? 
Dan is de speelbeurt van de speler beëindigd en is de volgende speler aan de beurt. 
Hij ruilt de plaats van de vensterkaart met een andere burchtkaart en zet zijn speelbeurt, zoals 
hierboven werd beschreven, voort. 

Einde van het spel 
Het spel eindigt onmiddellijk als een speler een bepaald aantal vanpierendruppels, afhankelijk 
van het aantal spelers, heeft verzameld: 
- in het spel met vier spelers eindigt het spel als een speler 8 druppels heeft verzameld; 
- in het spel met drie spelers eindigt het spel als een speler 10 druppels heeft verzameld; 
- in het spel met twee spelers eindigt het spel als een speler 12 druppels heeft verzameld. 
 

OPMERKING 
Voor een langer spel kan men overeenkomen om meer druppels te verzamelen. 
 

Deze speler wint het spel en wordt door Victor benoemd als 
"Meester van de 1000 spiegels" ! 
Bij een gelijke stand zijn er meerdere winnaars. 

Spelvarianten 
1. Wil je het spel moeilijker maken ? 
Dan speel je met de speelbordzijde zonder de lichtstralen, dus zonder de hulplijnen. 
Bovendien kan je de burchtkaarten aan het begin van het spel, zonder ze te bekijken, in het 
kasteel steken. Het is misschien beter dat je dit vraagt aan iemand die dan niet meespeelt. 
Deze persoon steekt dan de burchtkaarten in het kasteel zonder dat iemand ziet welk motief 
waar werd gestoken. 

2. Wil je het spel nog moeilijker maken ? 
Dan neem je ook de deur erbij !  De linkerbuurman van de speler die aan de beurt is, legt de 
deur voor zich neer. Deze deur wordt ingezet nadat de speler de vensterkaart heeft verstoken, 
heeft gedobbeld en Victor heeft verplaatst, dus vóór de speler de speler de spiegels moet 
versteken. De medespeler weet dan welk motief Victor en de spelers zoeken en kan de deur als 
hindernis in de burcht steken.  
De linkerbuurman mag de deur in één van de vrije spiegelgleuven steken, in elk geval alleen in 
die gleuven die zich niet in rechte lijn met de vensterkaart bevinden. Pas daarna mag de 
speler tot maximaal drie spiegels versteken. Dit keer moet hij echter oppassen dat de deur hem 
het zicht niet ontneemt op het gezochte motief. 
De speler kan ofwel één tot drie spiegels versteken OF één tot twee spiegels en de deur 
versteken. Opnieuw mag hij dus maximaal tot drie keer versteken. 
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3. Zijn jullie echte "Meesters van de 1000 spiegels" ? 
Dan kunnen jullie vooraf afspreken dat de doos met het speelbord, bij het versteken van de 
vensterkaart en/of bij het kijken in de burcht, toch mag worden gedraaid. Zo wordt het echt 
vampierig moeilijk om te onthouden waar welk motief zit ! 
 

De weerspiegelingen: zo werkt het 
Eigenlijk is het allemaal nogal raadselachtig. Hoewel men dingen in de hoeken van de burcht 
heeft verstopt, kunnen we die toch zien, maar dan alleen in de spiegels. 
Wil je echt weten hoe dat werkt ? 
 

Alle beelden die wij zien, worden gevormd door lichtstralen. Lichtstralen botsen op een 
voorwerp en worden van dat voorwerp weerkaatst in onze ogen. 
Als lichtstralen op een spiegel of op een ander glad oppervlak botsen, worden deze stralen 
weerkaatst. Wij zien dan het beeld in de spiegel als deze stralen onze ogen raken.  
Dit lukt ook als het voorwerp niet direct voor de spiegel staat, maar bijvoorbeeld zijdelings 
ernaast staat of zelfs verder is verwijderd. 
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Een voorwerp wordt in dezelfde hoek gespiegeld waarin hij tot de 
spiegel staat. 
Voor onze ogen lijkt het alsof het voorwerp zich in een rechte lijn 
direct achter de spiegel bevindt. In werkelijkheid worden de 
lichtstralen, en hiermee ook het beeld van het voorwerp, echter 
omgeleid. De stralen buigen als het ware af. 
Het beeld in de spiegel is gespiegeld, wij noemen dit het 
spiegelbeeld. Als een volgende spiegel in het spel wordt ingezet, 
wordt het spiegelbeeld echter opnieuw gespiegeld ... enzovoort. 

Hoe verder een voorwerp van de eerste spiegel is 
verwijderd, hoe meer spiegels er tot inzet komen en 
hoe verder de spiegels van elkaar zijn verwijderd, 
hoe kleiner het beeld wordt. 


