
KIES EEN FORMAT  
VOOR JULLIE ERFGOEDSPEL

 TOOL 2  

UITVALSBASIS
Vanuit een basecamp ga je telkens naar een locatie

PLOEGJES WERKEN SAMEN
Verschillende ploegjes werken samen

OP DE BUITEN

STRATEGIE

SCANS

VRIJERE ROUTE
Het spel passeert enkele locaties in vrije volgorde

TEAM VS. TEAM
Verschillende teams spelen tegen elkaar

IN HET DORP

FANTASIE

NABIJ-OPDRACHTEN

EEN VASTE ROUTE
locaties volgen elkaar op in één vast volgorde

ÉÉN TEAM 
Je speelt in één groep

IN DE STAD

AVONTUUR

LOCATIE-OPDRACHTEN
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ERFGOEDCLUEDO 

de verijdeling/het plegen  
van de moord

ERFGOEDSMOKKELSPEL
de expeditie naar het  

gestolen verleden

ERFGOEDINSCAPE
de bevrijding van het 

bedreigde verleden

ERFGOEDQUEESTE
de queeste naar de  

verstekeling uit het verleden

Wat zijn kenmerken van 
DE GROEP? Wat doen ze graag?

Bespreek of noteer.

Wat zijn kenmerken 
van jullie BUURT?

Bespreek of noteer.

Bestudeer de 
ERFGOEDINVENTARIS (1) van je buurt  

en lees de VERHAALLIJNEN (4A-D) 
Wat zijn kansen?

2. KIES EEN FORMAT1. ONDERZOEK SPELERS EN BUURT

STAP 2



CLUEDO   IN   HET   VERLEDEN   
Wordt   de   moord   gepleegd   of   niet?  
 

EEN   VASTE  
ROUTE  

TEAM   VS.   TEAM  IN   DE   STAD,  
DORP,   BUITEN  

FANTASIE,  
STRATEGIE  

PUNTEN  
VERDIENEN,  
OPDRACHTEN   OP  
LOCATIE,  
SCANNEN  

 

 Steekkaart  
 
1.  Concept   en   doel:   een   ErfgoedCluedo  
 
De   leden   worden   teruggestuurd   in   de   tijd   voor   een   Cluedo-variant.   In   groepjes   van   5   à   6  
krijgen   ze   een   missie   om   alle   informatie   te   bemachtigen   om  

- ofwel   een   moord   op   erfgoedfiguur   X   te   verijdelen  
- ofwel   de   moord   te   helpen   plegen   samen   met   personage   Y  

 
Om   de   moord   te   plegen   of   te   verijdelen   moeten   de   spelers   (1)   de   moordenaar   (wie),   (2)   de  
locatie   (waar),   (3)   het   wapen   (waarmee)   en   (4)   het   motief   (waarom)   kunnen   aanduiden  
tegen   het   einde   van   hun   missie.   
 
De   deelnemers   kunnen   op   4   manieren   hints   of   punten   bemachtigen/verliezen:  
 

SPELACTIE  WAT   LEVERT   HET   OP?  

opdrachten    op   6   aangeduide   locaties   uit   te   voeren  hint   én   punten   verdienen  

opdrachten    ‘onderweg’   uit   te   voeren  punten   verdienen  

duelleren    met   andere   teams  punten   verliezen  

in   de   slotronde    met   de   verdiende   punten  hints   kopen  

 
Elk   team   krijgt   een   eliminatiebord,   waarop   ze   aan   de   hand   van   de   hints   informatie   kunnen  
schrappen.   Hoe   meer   hints   en   punten,   hoe   dichter   ze   bij   een   finale   conclusie   kunnen   komen  
naar   het   eind   van   het   spel.   Wie   alle   vier   de   elementen   correct   overhoudt,   is   de   winnaar.  
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2.   Verhaal   in   ‘t   kort  
 
1)   Erfgoedfiguur   X   heeft   ontdekt   dat   er   een   moordplan   is   gemaakt   tegen   hem/haar   en   vraagt  
de   hulp   van   de   leden   om   dit   te   voorkomen   door   gegevens   over   de   moord   te   verzamelen:  
wie,   waar,   hoe   en   wanneer.  
 
2)   Figuur   Y   gelooft   dat   de   gemeente   beter   af   is   zonder   X,   heeft   al   een   plan   gemaakt   om   hem  
te   vermoorden   (the   perfect   crime)   en   vraagt   de   hulp   van   de   leden.   Hij   is   helaas   fysiek   niet  
meer   in   staat   dit   zelf   uit   te   voeren.   Ze   moeten   aantonen   dat   ze   betrouwbaar   en   waardig   zijn  
door   via   opdrachten   de   gegevens   te   bemachtigen   (wie   is   Y,   welk   motief,   hoe   en   waar).   
 
Wie   slaagt   in   de   opdracht   en   kan   de   geschiedenis   van   de   gemeente   beïnvloeden?  
 
 

 3.  Speluitleg   in   ‘t   kort  
 
1)   Inleiding  
-   De   leden   krijgen   brieffragmenten   die   ze   ineen   moeten   puzzelen.   Aan   de   hand   van   het  
aantal   brieven   (minstens   twee)   worden   ze   in   verschillende   groepen   onderverdeeld.   Eén   van  
de   brieven   is   geschreven   door   X,   de   andere   door   Y.   De   leden   krijgen   via   de   brieven   de  
spel-inkleding   en   het   eliminatiebord   van   hun   team.  
 
2)   Spelverloop  
De   leden   gaan   naar   de   6   verschillende   locaties   en   verdienen   of   verliezen   op   die   plekken,  
onderweg   en   via   duels   met   andere   teams   punten   en/of   hints.  
 
3)   Slot  
De   leden   mogen   met   hun   verdiende   punten   hints   kopen.   Het   team   dat   alles   juist   raadt,   wint!   
 

 
 4.  Hoeveel   opdrachten   heb   je   nodig?  
 

Opdrachten  

6   grote   locatie-opdrachten   

X   aantal   opdrachten   ‘onderweg’  

X   aantal   duelleeropdrachten   (teams   tegen   elkaar)  

1   duelleeropdracht   bij   gelijkspel   in   de   finale  
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ERFGOEDSMOKKELSPEL   
De   expeditie   voor   het   gestolen   verleden  
 

EEN   VASTE  
ROUTE  

1   TEAM   IN   DE   STAD,  
DORP,   BUITEN  

AVONTUUR,  
STRATEGIE  

PUNTEN  
VERDIENEN,  
OPDRACHTEN   OP  
LOCATIE,  
SCANNEN  

 

Steekkaart  
 

 1. Concept   en   doel:   een   smokkelspel  
 
De   leden   doen   mee   aan   een   smokkelspel.   In   één   grote   groep   moeten   ze  

- een   donker   parcours   succesvol   afleggen   en   bij   het   eindpunt   raken   binnen   de   tijd.  
Ze   volgen   een   spoor   naar   de   schuilplaats   van   bandieten.   Daar   moeten   ze   het  
erfgoed   dat   door   de   bende   gestolen   is,   heroveren.   
 

- erfgoed   dat   onderweg   verloren   is   door   de   bandieten   vinden   en   ervoor   zorgen   dat   het  
niet   terug   afgepakt   wordt   door   de   bandieten   (smokkel).  

 
Om   de   bandieten   te   kunnen   achtervolgen   moeten   ze:  
 

SPELACTIE  WAT   LEVERT   HET   OP?  

erfgoed   vinden    op   5   locaties  punten   verdienen  

opdrachten   uitvoeren    op   5   locaties  info:   de   volgende   locatie  

opdrachten   uitvoeren    ‘onderweg’  info:   over   de   dieven   en   buit  

Niet   gepakt   worden    door   de   boeven   (leiding) ,    anders  
moeten   ze   een    opdracht   doen.  

erfgoed   en   dus   punten   verliezen  
ev.   teruggebracht   worden   naar  
vorige   locatie  

in   de   slotronde    de   info   over   de   dieven   en   buit   vertellen  extra   punten   krijgen  

in   de   slotronde    met   de   verdiende   punten   aankopen  
doen  

wapens   om   de   bendeleider   te  
verslaan  
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2.   Verhaal   in   ‘t   kort  
 
Een   bandietenbende   steelt   belangrijk   erfgoed   en   dus   het   verleden   van   de   (omringende)  
gemeente(s).   Ze   hebben   bij   hun   rooftocht   sporen   achtergelaten:   enkele   erfgoed-voorwerpen  
die   ze   hebben   verloren.   Al   het   erfgoed   moet   teruggevonden   worden,   zodat   de   gemeente   zijn  
verleden   en   identiteit   terugkrijgt.   Een   belangrijke   figuur   van   de   gemeente   (Erfgoedfiguur   X)  
vraagt   de   leden   om   hulp.   Ze   moeten   de   schuilplaats   voor   tijdstip   1   vinden,   anders   zijn   alle  
sporen   koud   en   is   het   gestolen   erfgoed   verloren.   
 
De   leden   zetten   de   achtervolging   in   en   vinden   de   schuilplaats   van   de   bende.   Daar   verslaan  
ze   de   bendeleider,   een   burgemeester   van   een   nieuwe   stad   niet   ver   hier   vandaan.   Aangezien  
de   stad   gloednieuw   is,   hebben   ze   zelf   niets   van   erfgoed,   verleden   of   identiteit.   Daarom  
hebben   ze   het   erfgoed   van   een   andere   gemeente   gestolen.   

 
 
3.  Speluitleg   in   ‘t   kort  
 
1)   Inleiding  
-   De   leiding   brengt   de   leden   naar   locatie   1   en   begint   daar   een   valse   speluitleg.   Plots   horen  
ze   lawaai,   zien   ze   iemand   wegrennen   en   iets   laten   vallen.   Er   komt   een   persoon   tevoorschijn  
(Erfgoedfiguur   X)   die   in   alle   staten   de   leden   vertelt   dat   er   erfgoed   gestolen   is   uit   zijn   gebouw.  
Hij   vertelt   de   leden   dat   de   laatste   nachten   heel   veel   erfgoed   is   gestolen   en   vraagt   om   de  
dieven   te   achtervolgen   naar   hun   schuilplaats.   Het   voorwerp   dat   de   dieven   hebben   laten  
vallen   ziet   er   ook   als   erfgoed   uit,   maar   komt   niet   van   deze   locatie.   Het   is   dus   waarschijnlijk  
van   de   vorige   plek   waar   de   dieven   iets   hebben   gestolen.   Deze   sporen   kunnen   de   leden   dus  
terugleiden   naar   hun   schuilplaats.   
-    De   groep   worden   vertrekkensklaar   gemaakt   (uitleg   +   materiaal).  
 
2)   Spelverloop  
De   leden   volgen   de   sporen   van   locatie   naar   locatie   en   verdienen   of   verliezen   op   die   plekken,  
onderweg   en   via   opdrachten   tegen   de   leiding   punten   en/of   info   (volgende   locatie/over   de  
bende   en   buit).   Eventueel   worden   ze   teruggebracht   naar   de   vorige   locatie   wanneer   ze  
verliezen   tegen   de   leiding.  
 
3)   Slot  
De   5e   locatie   leidt   de   leden   naar   de   finale   6e   locatie,   waar   ze   voor   tijdstip   1   moeten  
aankomen.   Hier   kunnen   ze   met   de   info   over   de   dieven   en   buit   (als   die   juist   is)   extra   punten  
krijgen.   Met   hun   verdiende   punten   kunnen   ze   wapens   kopen   om   de   bendeleider   te   verslaan.  
Ze   horen   of   vertellen   het   motief   van   de   diefstal   en   moeten   het   erfgoed   terugzetten   in   de  
gemeente.   
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4.   Hoeveel   opdrachten   heb   je   nodig?  
 

Opdrachten  

5   grote   locatie-opdrachten   

X   aantal   opdrachten   ‘onderweg’  

X   aantal   opdrachten   tegen   de   leiding  

1   spel   tegen   de   bendeleider   in   de   finale  
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INSCAPE   TEGEN   DE   TIJD  
De   bevrijding   van   het   bedreigde   verleden  
 

UITVALSBASIS  TEAMS   SAMEN  IN   DE   STAD,  
DORP  

FANTASIE,  
STRATEGIE  

PUNTEN  
VERDIENEN,  
OPDRACHTEN   OP  
LOCATIE,  
SCANNEN  

 
Steekkaart  
 

 1.  Concept   en   doel:   Inscape   tegen   de   tijd  
 
De   leden   spelen   een   omgekeerde   escape   room   game,   een   ‘inscape’,   waarbij   ze   binnen   een  
bepaalde   tijd   in   een   ruimte   proberen   raken   door   raadsels   en   opdrachten   op   te   lossen.   
 
In   het   lokaal,   dat   sterk   beveiligd   is   met   allerlei   sloten   en   allerlei   barricades,   ligt   een   tikkende  
tijdbom   en   belangrijk   erfgoed.   Om   het   nog   erger   te   maken   is   die   centrale   bom   verbonden  
met   verschillende   bommen   verspreid   over   (erfgoed   van)   de   gemeente.   Om   dit   erfgoed,   het  
lokaal   en   de   hele   gemeente   op   tijd   te   redden   moeten   ze:   

- erfgoedcodes   kraken   en   zo   de   sloten   openen  
- de   tikkende   tijdbom   ontmantelen  

 
De   deelnemers   kunnen   dit   doen   door  
 

SPELACTIES  WAT   LEVERT   HET   OP?  

opdrachten    op   locaties   uit   te   voeren  code/sleutel   en   punten   krijgen   

opdrachten    ‘onderweg’   uit   te   voeren  punten   of   instructies   ontmantelen   centrale  
bom   krijgen  

tijdsopdrachten    ontvangen     per   sms   uit   te  
voeren   (op   het   terrein)  

verborgen   sloten   openen/   extra   tijd   krijgen  

Bewakers    bij   bepaalde   locaties   afleiden   de   opdracht   effectief   kunnen   uitvoeren  

met   de    verdiende   punten  materiaal   kopen   om   bepaalde   sloten   te  
openen   en   bom   te   ontmantelen  

 
Wanneer   ze   alle   sloten   hebben   kunnen   openen   en   de   bom   hebben   ontmanteld   binnen   de  
tijd,   hebben   de   leden   gewonnen.  
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2.   Verhaal   in   ‘t   kort  
 
De   sadistische   erfgoedfiguur   X   merkte   dat   hij   vaak   mensen   hoorde   klagen   over   hoe   saai   de  
buurt   is   en   niemand   van   de   mooie   kanten   geniet   (erfgoed).   Om   hen   een   lesje   te   leren   en   hun  
gemeente   te   leren   appreciëren,   heeft   hij   het   belangrijkste   erfgoed   in   het   lokaal   van   de  
jeugdbeweging   (dat   ook   een   belangrijk   deel   is   van   de   gemeente)   opgesloten   samen   met   een  
tikkende   tijdbom.   Om   het   nog   erger   te   maken   heeft   hij   deze   centrale   bom   verbonden   met  
verschillende   andere   bommen   verspreid   over   de   gemeente.   Als   de   jongeren   hun   lokaal,   het  
erfgoed   en   de   hele   gemeente   willen   redden,   zullen   ze   de   raadsels   moeten   oplossen,   bijleren  
over   hun   gemeente,   zo   de   sloten   openen   en   de   centrale   bom   ontmantelen.   Om   het  
moeilijker   te   maken   heeft   X   ervoor   gezorgd   dat   er   geen   electriciteit   is   op   het   terrein   of   in   het  
lokaal.   De   ‘onverlichte’   leden   moeten   dus   in   het   donker   de   sloten   openen.   

 
3.  Speluitleg   in   ‘t   kort  
 
0)   Voor   de   activiteit  
Eventueel   mail/sms   naar   leden   dat   de   sleutel   van   het   lokaal   vermist   is.   
 
1)   Inleiding  
-   De   leden   komen   aan   bij   het   zwaar   beveiligd   lokaal   (vol   barricades)   en   zien   een   aftelklok  
van   een   tijdbom   die   in   het   lokaal   rond   een   stuk   erfgoed   gebonden   is.   De   leden   scannen   een  
afbeelding   op   de   muur   en   zien   het   introfilmpje   van   Erfgoedfiguur   X.  
-   De   leden   krijgen   speluitleg   +   materiaal  
 
2)   Spelverloop  
De   leden   mogen   zich   opsplitsen,   gaan   naar   15   verschillende   locaties   en   op   die   plekken,  
onderweg   en   op   het   terrein   verdienen   of   verliezen   ze   codes,   sleutels,   punten,   instructies  
(bom)   en/of   tijd.   Ze   raken   door   de   verschillende   ‘schillen’   van   sloten   rond   de   bom   en   kunnen  
op   tijd   bij   de   bom   komen.  
 
3)   Slot  
De   leden   mogen   met   de   verdiende   punten   materiaal   kopen   om   de   bom   te   ontmantelen.   Als  
ze   dit   op   tijd   kunnen   doen,   winnen   ze.  

 
4.  Hoeveel   opdrachten   heb   je   nodig?  
 

Opdrachten  

15   locatie-opdrachten   

X   aantal   opdrachten   ‘onderweg’  

X   aantal   tijdsopdrachten  

X   aantal   opdrachten   om   spel   bij   te   sturen   (extra  
moeilijkheden/hulp)  
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MYSTERIEUZE   ZOEKTOCHT  
De   queeste   naar   een   meegereisd   verleden  
 

1)   EEN   VASTE  
ROUTE   
2)   VRIJERE  
ROUTE  

1)   1   TEAM  
2)   TEAM   VS.  
TEAM  

IN   DE   STAD,  
DORP,   BUITEN  

AVONTUUR,  
STRATEGIE  

PUNTEN  
VERDIENEN,  
OPDRACHTEN   OP  
LOCATIE,  
SCANNEN  

 
Steekkaart  
 

1.  Concept   en   doel:   een   zoektocht  
 
De   leden   spelen   een   zoektocht   in   twee   delen:  
 

● In   het    eerste   deel    moeten   ze   in   één   groep   een   ronddolend    persoon    uit   het   verleden  
zoeken    en   identificeren.  

● In   het    tweede   deel    moeten   ze   (in   ploegen   en   tegen   elkaar)   zoveel   mogelijk    punten  
en    informatie    verzamelen   om   die   persoon   naar   de   precieze   datum    terug   te   kunnen  
sturen    met   een   aantal   noodzakelijk   voorwerpen   op   zak.   In   dit   deel   verzamel   je   ook  
punten   die   je   kan   inzetten   in   het   slot   van   het   spel.  

 

SPELACTIE  WAT   LEVERT   HET   OP?  

DEEL   1:   PERSOON   ZOEKEN   (EEN   GROEP)  

opdrachten   uitvoeren   op   locatie  informatie    over   identiteit   te   vinden   persoon  
 

de    volgende   locatie    waar   de   persoon   uit   het  
verleden   passeerde  

de   persoon   uit   het   verleden   aantreffen  identificatie   van   persoon   en   inluiden   deel   2   van   het  
spel  

DEEL   2:   INFORMATIE   EN   VOORWERPEN   ZOEKEN   (MEERDERE   GROEPEN)  

locaties   zoeken   waar    iets    te   bemachtigen  
valt   (door   een   kleine   opdracht   uit   te  
voeren)  

informatie   krijgen  
voorwerp   verzamelen  
en:   een   punt   verdienen   (belangrijk   voor   slot   spel)  

geheugensteuntje   (visuele   voorstelling)  
voorleggen   aan   de   verloren   persoon   met  
geheugenverlies  

het   spel   winnen   en   de   persoon   terug   kunnen   sturen  
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 2.  Verhaal   in   ‘t   kort  
 
De   hedendaagse   tijdreisprofessor   TimeLapse   is   net   terug   van   zijn   laatste   tijdreis.   Die   reis   is  
niet   vlekkeloos   verlopen.   De   professor   is   wat   toegetakeld,   de   tijdreismachine   heeft   een  
beetje   afgezien   en…   er   heeft   zich   tijdens   de   tijdreis   een   dubieus   figuur   in   de   tijdreismachine  
verstopt   zonder   dat   de   professor   dat   doorhad.   Bij   het   terug   landen   in   2020   is   die   ongekende  
persoon   op   de   vlucht   geslagen   na   een   klein   handgemeen   met   de   professor,   die   -   een   geluk  
bij   een   ongeluk   -   nog   net   een   zendertje   kon   kleven   op   de   vluchtende   persoon   uit   het  
verleden.  
 
De   ronddolende   persoon   uit   het   verleden   moet   zo   snel   mogelijk   gezocht   worden.   We   moeten  
moeten   hem   te   pakken   krijgen   en   ontrafelen   wie   het   is   om   hem/haar   zo   snel   mogelijk   terug  
te   kunnen   sturen,   anders   raakt   de   geschiedenis   helemaal   verstoord.   De   professor   roept   de  
leden   op   om   de   zoektocht   naar   die   persoon   aan   te   vangen,   het   zendertje   laat   af   en   toe   een  
spoor   na   dus   we   kunnen   ons   maar   beter   naar   de   eerste   locatie   begeven.   (Rest   van   verhaal  
bouwt   zich   op   gedurende   spel,   zie   verder).  

 
3.  Speluitleg   in   ‘t   kort  
 
Het   spel   bestaat   uit   twee   delen.   In   deel   1   zoeken   we   samen   naar   de   persoon   uit   het  
verleden.   Het   doel   is   om   de   locaties   aan   te   doen   waarlangs   de   ronddolende   persoon   is  
gepasseerd   om   zo   telkens   dichter   bij   die   persoon   te   komen   en   ook   al   iets   over   die   persoon  
te   leren.   Wie   is   het?  
 
De   leden   krijgen   de   eerste   locatie   op   de   App,   voeren   daar   een   opdracht   uit   en   komen   iets   te  
weten.   Zo   ontsluiten   ze   de   volgende   locatie.   Na   vier   locaties   vinden   ze   de   persoon   -   die   aan  
ernstig   geheugenverlies   blijkt   te   lijden.   Dit   luidt   deel   2   van   het   spel   in.  
 
De   professor   merkt   dat   er   geen   tijd   meer   te   verliezen   is   om   de   persoon   terug   te   sturen.  
Straks   is   de   geschiedenis   onmiskenbaar   vervormd   door   de   afwezigheid   van   die   persoon.  
Daarom   beslist   de   professor   de   groep   uit   te   dagen   in   teams.   We   moeten   zo   snel   mogelijk  
nog   meer   informatie   en   voorwerpen   voor   deze   persoon   bemachtigen,   dit   kan   zijn   geheugen  
terug   ‘activeren’   zodoende   we   hem   ook   met   100%   zekerheid   naar   de   exacte   tijd,   locatie,   en  
met   de   juiste   attributen   kunnen   terugsturen.  
 

4.  Hoeveel   opdrachten   heb   je   nodig?  
 

Opdrachten  

4   locatie-opdrachten   (richting   ronddolend   persoon)  

X   aantal   opdrachten   met   nabijfunctie   (detectives)  
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