Welkom bij Escape Klaaswaal
Je bent gevangen in het centrum van Klaaswaal. Er is maar één juiste route waarmee je van start naar
de finish kan komen. Doormiddel van de plattegrond en opdrachten, moet je de juiste route zien te
ontdekken.
Probeer de opdracht samen met je groep zo goed mogelijk uit te voeren. Na de opdracht krijg je door
of het kaartvlak dat je gekozen hebt op de route zit of niet.
•
•

Zit je op de route? Kies dan een nieuw aangrenzend kaartvlak en wacht op de nieuwe
opdracht.
Zit je niet op de route? Dan moet je terug en moet je een andere kant proberen vanuit het
eerdere kaartvlak.

Welke groep is als eerste bij de Finish?

Vooraf:
Contact spelleiding: Van te voren is er een groepsApp in WhatsApp gemaakt, daarmee heb je
contact met de spelleiding en andersom.
Contact met elkaar: Direct contact met je mede teamgenoten moet je zelf op een andere manier
regelen. Denk aan bijvoorbeeld een WhatsApp gesprek, Hangout of Zoom.

Het verloop van het spel:
Je begint op vak K4. Om 19:30 zal je een opdracht ontvangen van de spelleiding via Whatsapp. Voer
deze uit en stuur het resultaat via WhatsApp terug naar de spelleiding. Is het antwoord goed? Dan
kan je een ander aangrenzend kaartvlak kiezen.
Je kan uit de volgende kaartvlakken kiezen:
•
•

Naar links of naar rechts: L4 of J4
Naar boven of beneden: K3
o K5 kan je niet kiezen, want daar zijn geen straten

Stuur het nieuwe kaartvlak dat je wilt proberen door naar de spelleiding via de WhatsApp
Bijvoorbeeld: “We willen naar kaartvlak J4”
De spelleiding stuurt je terug de opdracht voor kaartvlak J4.
Als groep gaan jullie de nieuwe opdracht uitvoeren.
Hebben jullie het antwoord gevonden, stuur dit via WhatsApp terug naar de spelleiding
De spelleiding geeft terug of de opdracht goed is uitgevoerd
Als de opdracht goed is uitgevoerd krijg je ook te horen of het kaartvlak op de route zit of niet
Zit het op de route, kies dan het volgende aangrenzende vak, in dit geval J3, J5 of I4 (K4 komen jullie
vandaan en kan je dus niet meer kiezen)
Was het kaartvlak niet goed, dan moet je terug naar het kaartvlak waar je vandaan kwam (in het
voorbeeld K4) en moet je een nieuw kaartvlak vanaf die locatie kiezen. Je kan dan nog kiezen uit L4
en K3.
Veel Plezier met Escape Klaaswaal!

