PRAKTISCHE GIDS ‘OPSPEURING VERZOCHT’
EUGÈNE RYCKEVELDE IS VERMIST, WAT NU?
Eugène Ryckevelde is vermist. Volgens zijn vrouw Rita is hij licht verward naar Brussel
vertrokken. Daar werd hij diezelfde dag nog gesignaleerd in de Europese wijk. Sindsdien is hij
spoorloos. Ga op zoek naar Eugène Ryckevelde.

WAAR?
De zoektocht start vanuit het NMBS-station BRUSSEL-SCHUMAN en eindigt aan de
Koningsstraat (aan het Koninklijk Paleis), dicht bij het station Brussel-Centraal. Zo geraak je er:
Met het openbaar vervoer (sterk aanbevolen): Je treinticket koop je heen en terug voor de
zone Brussel, het maakt niet uit in welk Brussels station je op- en afstapt. Ga naar www.brail.be/main/N/ voor de dienstregeling en tarieven. Ga je in het weekend? Vraag dan zeker
naar het weekend-ticket. Ook een rail-pass kan handig zijn (10 ritten), of een go-pass (-26
jaar, tien ritten). Tijdens de zomer geldt er een verminderd tarief, ook op weekdagen.
Met de wagen: Er is ruime gratis parkeermogelijkheid op de esplanade van het Jubelpark. Ook
bussen kunnen hier parkeren. Van hieruit is het even wandelen naar de start van de
zoektocht. Je kan eventueel van de gelegenheid gebruik maken om te beginnen met een
mooi zicht op Brussel vanuit het Koninklijk Museum van het leger en de krijgsgeschiedenis in
het Jubelpark (extra bij de zoektocht).

WANNEER GAAN?
DAG: Je kan de zoektocht elke dag uitvoeren. Bekijk voor
vertrek snel even de Brusselse kalender om te zien of je niet
midden in een of andere optocht terecht komt. Plan je bezoek
ook niet tijdens een Europese top, de kans is groot dat de
Europese wijk dan afgesloten is. Kijk hiervoor op
www.brusselsinternational.be.
UUR: Je kan de zoektocht op om het even welk uur starten.
Maar wil je tussendoor bv. nog het Europees Parlement
bezoeken, hou dan rekening met openingstijden.

VOOR WIE?
Studenten kunnen deze zoektocht in kleine groepjes zeker uitvoeren. Idealiter voer je deze
zoektocht uit in groepjes van 2 tot 6 personen. Heb je een grotere groep? Geen probleem!
Splits de groep op. Je kan de zoektocht eventueel uitvoeren als een race tegen de tijd (en
elkaar), waarbij elke groep met bijvoorbeeld 5 minuten verschil vertrekt. Voer aan het einde
‘het euro-spel’ gezamenlijk uit en gebruik dit als schiftingsopdracht.

Europahuis Ryckevelde - www.europahuis.be - T 050 35 27 20 - info@europahuis.be

-1-

WAT NEEM JE MEE?





Documenten voor de zoektocht. Deze kan je gratis downloaden op onze website. Elke
deelnemer neemt de twee documenten voor de zoektocht mee: het politierapport en de
kaart. Druk meerdere exemplaren van de kaart af. Zo kan je één gebruiken om de
oplossing te zoeken en de andere om je weg te vinden. Print de kaart in zo goed
mogelijke kwaliteit af, dit verhoogt de leesbaarheid.
Een balpen en stift.
Trek zeker gemakkelijke schoenen aan, de zoektocht duurt te lang om met
oncomfortabele schoenen af te leggen.

DUUR VAN DE ZOEKTOCHT?
De zoektocht duurt 2,5 uur. Let wel: het is een zoektocht ‘met extra's’. Deze extra's kunnen
de duur van je uitstap aanzienlijk verlengen! Onze testgroepen deden er gemiddeld 4 uur
over, pauzes en extra's inbegrepen. Het traject zonder de extra's is 4,5 kilometer.

EXTRA'S BIJ DE ZOEKTOCHT





Mooi uitzicht vanaf de triomfboog in het Jubelpark. Open van
dinsdag tot zondag. Reken 45 minuten extra.
Het euro-spel: Reken ongeveer 10 minuten voor een groep van 6
personen. Hoe groter de groep, hoe langer dit duurt.
Het samenwerkingsspel: Reken 5 minuten extra.
Een pauze: Een pauze tussenin is geen overbodige luxe bij dit traject.
Hou er rekening mee dat dit al gauw een half uur in beslag neemt.
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