UITLEG - CHALLENGES
De doorkomst door de gebouwen zijn heuse challenges. Máár, we dagen jou en je team
extra uit, want we hebben maar liefst vijf extra challenges voor jullie ingericht op de route!
Deze zijn op de volgende locaties te vinden:
•

HvA, Leeuwenburg | KENNISQUIZ teamchallenge (minimaal 3 deelnemers)

•

MEININGER Hotel | FLIP ‘M

•

Het Gehandicapten Kind – area (2x) | BLIND OVERSTEKEN & ROLSTOEL

•

Mondriaan Toren | SORTEERPROEF teamchallenge (minimaal 3 deelnemers)

SPELREGELS & PRIJZEN
Je passeert de challenges 3x (rennen) of 1x (wandelen). Kies dus zelf in welke ronde(s) je
deelneemt aan de challenge. Deelname is vrijblijvend, maar om kans de maken op de
prijzen moet je minimaal 1x aan de betreffende challenges deelnemen. Vaker mag altijd.

Prijzen
Er zijn 4 prijzen. Deze zijn te winnen door het beste te scoren op de volgende challenges:
1e, 2e, 3e prijs | TEAMS
o Score Team challenge SORTEERPROEF
o Score Team challenge KENNISQUIZ
o Outfit (kom als team in je meeste origineelste en leukste outfit)
1e prijs | INDIVIDUEEL
o Score challenge KENNISQUIZ

CHALLENGE 1 | KENNISQUIZ
In het teampakket zit een antwoordformulier voor het invullen van de twee kennisvragen.
De kennisvragen vind je beneden in de HvA. Je levert het antwoordformulier bij de finish
in. Het maakt niet uit in welke rondje je de kennisvragen beantwoord.

Let op: deze challenge telt mee voor de prijzen!

CHALLENGE 2 | FLIP ‘M
Je pakt een bierviltje die op de tafel ligt en legt hem zo op de tafel dat hij geflipt
kan worden. Vervolgens tik je met je vingers tegen de onderkant van het bierviltje
en probeer je deze na een halve draai weer met één hand te vangen.
De tweede ronde probeer je bovenstaande met meerdere viltjes tegelijk.
De derde ronde flip je in tweetallen. Nummer 1 flipt het bierviltje en nummer 2
probeert het bierviltje te vangen.

CHALLENGE 3 | ROLSTOEL
Bij deze challenge ga je ervaren hoe het is om in een rolstoel te rijden. Onderweg kom je
verschillende hindernissen tegen.

CHALLENGE 4 | BLIND OVERSTEKEN
Het is zeer belangrijk hier de aanwijzingen van de CREW op te volgen.
Ten eerste stop je bij het stoplicht. Hier vorm je een tweetal met je teamgenoot /
andere deelnemer.
Eén van het tweetal doet een blinderingsbril op en pakt een blindenstok. Dit is de
‘blinde deelnemer’.
De andere persoon begeleidt de ‘blinde deelnemer’ naar de overkant. Let op: de
‘blinde deelnemer’ dient heel goed te luisteren naar het tikken van het stoplicht om
zo op het juiste moment over te steken.
De tweede deelnemer bewaakt dat de ‘blinde deelnemer’ niet door rood loopt en
op het zebrapad blijft.

Op de terugweg komen de deelnemers weer langs het stoplicht en wisselen de
tweetallen van rol.

CHALLENGE 5 | SORTEERPROEF
Leg de stukken afval uit de bak in het juiste vierkant.
Tel vervolgens de stukken per afvalsoort bij elkaar op en vul dit in de onderstaande
som in.
Je moet minimaal 1 puzzel doen om kans te maken op de teamprijs. Als jullie het
leuk vinden, kunnen jullie elke ronde een andere puzzel maken.

Let op: deze challenge telt mee voor de prijzen!

