Op kamp in het buitenland

Labyrint Europa

Een labyrint is een doolhof waarbinnen je naar een bepaald punt moet zien te komen. In het doolhof
moet je telkens een keuze maken welke richting je op gaat. De routes die je zo aflegt kunnen soms
doodlopen. Je kunt ook op een gevaarlijk punt uitkomen en je kunt natuurlijk verdwalen.
Je moet dus een weg door het doolhof zoeken door het doolhof met alle routes te leren kennen.
Zo kun je Europa ook zien. En dan bedoelen we niet de letterlijke routes. De verschillende landen
vormen een doolhof doordat ieder land net weer even anders is. Ze verschillen in onder andere taal,
gerechten, landschappen, gewoontes, muziek, Scouting, sport, drankjes… Als je niet uitkijkt, raak je
verstrikt in al dat leuks van al die landen. Je zou alles wel een keer willen meemaken of doen en
verdwaalt zo in de keuzemogelijkheden.
Omdat je per zomerkamp maar één keer per jaar naar een land kunt, wil je natuurlijk weten wat de
verschillende landen te bieden hebben. Met een paar activiteiten kun je jezelf wegwijs maken door de
verschillende landen in Europa.

Triviant Traveling Purscout
Algemene uitleg spel
Triviant (eigenlijk Trival Pursuit) is een bekend bordspel met wel 2400 vragen. In het echte spel zijn
zes categorieën, zodat je veel verschillende vragen krijgt.
Er zijn al allerlei officiële varianten van het spel ontwikkeld, dus kan er nog wel eentje bij: Traveling
Purscout!
In deze variant gaat het om kennis over de Europese landen. Om precies te zijn de landen waarvan
het je leuk lijkt om naar op kamp te gaan. De zes categorieën zijn dan zes verschillende landen. Per
land zijn er vragen over allerlei onderwerpen. Denk aan taal, eten, muziek, landschap, steden,
bevolking, drankjes, bezienswaardigheden, scouting en geschiedenis. Je kunt er vast nog wel meer
bedenken.
Uitwerking spel
In de bijlage vind je het speelbord. Zoek de spelregels van het spel op om te weten hoe je het gaat
spelen. Je kunt daar zelf allerlei regels aan veranderen.
Je gaat als explorerafdeling of roverscouts zelf de vragen voor het spel maken. Verdeel daarvoor de
groep in zes subgroepjes en één spelleider (kan je begeleider zijn).
Ieder subgroepje krijgt een land toegewezen of kiest zelf een land uit. Ieder subgroepje gaat
vervolgens informatie over dat land uitzoeken om er vragen met antwoorden voor te maken. Spreek
vooraf af hoeveel vragen ieder subgroepje maakt. Hoe meer vragen, hoe leuker het spel. Als ieder
subgroepje 25 vragen maakt, heb je 150 vragen. Dat lijkt veel, maar het zorgt ervoor dat er veel
verschillende vragen komen. En als je eenmaal vragen aan het bedenken of uitzoeken bent, kom je
op veel meer vragen.
Denk bij het bedenken van de vragen na wat je wilt weten over jouw land. Wat is belangrijk om te
weten zodat je aan het einde van het spel een keuze kunt maken voor het land waar je naartoe op
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kamp wilt. Een vraag over het aantal inwoners is dus minder interessant dan een vraag over een
bezienswaardigheid.
Stel de vragen zo op dat je altijd de naam van het land noemt. Dus: wat is het nationale gerecht van
Italië? En niet: wat is het nationale gerecht?
Wissel moeilijke en makkelijke vragen af. Dat is leuk voor de spanning in het spel: krijg ik een
makkelijke of een moeilijke vraag?
De vragenlijst met antwoorden lever je bij de spelleider. Die zal in de het spel de vragen stellen in de
volgorde die het subgroepje heeft opgesteld.

Voorbeeld
Ierland
Vragen
1. Is Dublin of Belfast de hoofdstad van Ierland?
2. Komt Coldplay of U2 uit Ierland?
3. Ierland: Is de Uillian Pipe een soort doedelzak?
4. Is Garlic of Gaelic de oorspronkelijke taal van Ierland?
5. Zijn de Cliffs of Moher in Ierland 120 meter of 380 meter hoog?
6. Wat is het nationale symbool van Ierland afgebeeld?
7. Hoe heet het Ierse zwarte bier met een harp als logo?
8. Ligt Loch Ness in Ierland of in Schotland?
9. Is Haggish een Iers gerecht met stierenhersenen of met schapenmaag?
10. Zijn de Highland Games een Schotse of een Ierse sport?
11. Zijn er meer of minder dan 50.000 scouts in Ierland?
12. Is Larch Hill het nationale kampterrein of de hoogste berg van Ierland?
13. Is de kleur van het uniform van Ierse scouts groen of blauw?
14. Op welke leeftijd mag je in Ierland alcohol drinken?
15. Kun je met een identiteitskaart naar Ierland reizen?
16. Mag je in Ierland een zakmes bij je dragen?
17. Is de laagste prijs van een heel witbrood in Ierland lager of hoger dan 1 euro?
18. Kun je in Ierland met Euro’s betalen?
19. Is er vanuit Nederland een directe vaarverbinding naar Ierland?
20. Gaan de pubs in Ierland exact om 12.00 uur dicht?
21. Is het in Ierland gebruikelijk om met het hele gezin naar de kroeg te gaan?
22. Heeft Ierland een koning?
23. Is Limmerick een stad in Ierland?
24. Is Carrauntoohil, de hoogste berg van Ierland, hoger of lager dan 1000 meter?
25. Kost een McMeal van McDonalds in Ierland meer of minder dan € 7,50?
26. Rijden ze in Ierland links of rechts van de weg?
27. Mag je in Scoutinguniform in Ierland alcohol drinken?
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Zes landen kiezen
In de opzet van het spel kun je zes landen selecteren. Welke landen kies je dan? Uit onderzoek onder
Nederlandse scoutinggroepen blijken de meeste groepen op kamp te gaan in Duitsland, België,
Luxemburg en Tsjechië. Hieronder zie je per land het aantal groepen dat in het onderzoek heeft
aangegeven naar toe te gaan.
Land
Aantal
Duitsland
181
Belgie
143
Luxemburg
92
Tsjechië
74
Verenigd Koninkrijk
(excl. Schotland)
62
Slovenië
57

Land
Aantal
Zwitserland
27
Zweden
27
Polen
24
Italië
15

Land
Spanje
Slowakije
Servië
Malta

Schotland
Ierland

Frankrijk
Oostenrijk
Denemarken

Hongarije
Noorwegen
Kroatië
Roemenië

USA
Japan
Bosnië en
Herzegovina
Letland
Liechtenstein
Baltische staten

45
39
34

13
11
9
6
5
4

Aantal
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Het spel spelen
De subgroepjes zijn nu de teams die tegen elkaar gaan spelen. Speel het spel volgens de officiële
regels of bepaald vooraf dat je bepaalde regels anders doet.
Als variant kun je werken met punten. Je kunt dan drie punten winnen als je het antwoord uit het hoofd
kent. Je kunt één punt winnen als je het binnen een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1 minuut, weet op te
zoeken.
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