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ESCAPE 
ROOM

Handleiding

Algemeen

• Moeilijkheidsgraad: groep 7/8
• Tijdsduur: 60-90 minuten. Als klassikale les, 

maar ook mogelijk als verrijking op een week-
taak.

Materialen 

• Opdrachtenboekje
• Potlood, gum, kleurpotloden
• 1 device (laptop, computer, telefoon)
• Magazine d’r Koempel

Beschrijving

Het veld in het Parkstad Limburg Stadion wordt 
vervangen. Bij de werkzaamheden worden twee 
kisten opgegraven onder de middenstip. In één 
kist zit magazine d’r Koempel, de andere kist gaat 
niet open. Er zit een codeslot op. Binnen de club 
is het nog niemand gelukt om de code te kraken. 
Aan de hand van vijf uitdagende opdrachten gaan 
de kinderen aan de slag. Iedere opdracht levert een 
stukje van de eindsleutel op. De gekraakte code kan 
worden ingevoerd op de website van Roda 1962:
www.roda1962.nl/magazine

De leerlingen leren

• 21e eeuwse vaardigheden
• Begrijpend lezen aan de hand van artikelen uit het 

magazine
• Kaartlezen aan de hand van een artikel uit het ma-

gazine
• Opzoekvaardigheden; de vlaggen en hoofdsteden 

van Zuid-Amerikaanse landen
• Het ontcijferen van een woord in Morse-code
• Een route uitstippelen op een kaart
• Out-of-the-box denken om tot een goed antwoord te 

komen

Opdracht 1: 

Als je goed kijkt, zie je in alle groene hokjes een 6 en 
een 2: samen 62. Dit verwijst naar het oprichtings-
jaar van Roda JC: 1962.

                                                                                    62

Warming up

A1: Gerrie Senden speelde 411 wedstrijden voor 
Roda JC
A2: Een mitrailette bestaat uit stokbrood, een 
snack, friet en saus.
A3: Het spandoek the Godfather is een eerbetoon de 
overleden Henk Bakker
A4: In september en oktober 1990 speelde Roda JC 
twee wedstrijden tegen Paris Saint Germain (dit 
was AS Monaco, zie: artikel Vaantje)
A5: De prijs van het ticket Metalist Kharkov-Roda 
JC bedroeg omgerekend 2 eurocent
A6: De Europese wedstrijd tegen Fylkir vond plaats 
in het jaar 2001
A7: De op de spelerskaart zichtbare Terence ‘Terry’ 
Lees werd door Roda JC overgenomen van Sparta 
Rotterdam

Ode aan pindaboer

B1: Op 17 januari 1992 speelde Roda JC tegen Fey-
enoord
B2: de wedstrijd eindigde in een overwinning voor 
Roda JC (gelijkspel, 1-1)
B3: Een zakje pinda’s kostte 5 gulden (fl. 1, dus 1 gul-
den)
B4: De pindaboer verkocht zijn pinda’s vanuit een 
winkel naast het stadion (hij liep rond)
B5: Roda JC is verhuisd van stadion Kaalheide naar 
de Koempel Arena (Parkstad Limburg Stadion)
B6: De verkoop van de pinda’s ging niet goed (de 
verkoop liep uitstekend)
B7: De pindaboer droeg meestal witte kleding

Voetbalstad Kerkrade (kaartlezen)

C1: Kerkrade grenst aan Duitsland
C2: Café ’t Palet ligt vlakbij Sportpark Kaalheide
C3: Het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade ligt 
vlakbij de grens met buurstad Heerlen
C4: VV Haanrade speelt in rode shirts (wit-zwart)
C5: Bloemenzaak Nanninga lag vlakbij de Rodahal
C6: Kerkrade grenst aan Heerlen en Landgraaf
C7: VV Hopel is de noordelijkst gelegen club van 
Kerkrade
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Opdracht 3:

Mijn-goaltune-was
het-lied-Samba-de-Janeiro

Opdracht 4:

COPACABANA

Opdracht 5:

Als alle routes met verschillende kleuren zijn getek-
end, zie je vier cijfers op de kaart (de routes van 
groep 1 t/m 4).

1981
Dit is het geboortejaar van Sergio.

Eindcode:

62-Rio-Sergio-Samba-1981

Sergio

D1: Het geloof speelt een belangrijke rol in het leven 
van Sergio
D2: De volledige naam van oud-speler Sergio is 
Sergio Dos Santos Rodrigues (Sergio Pacheco de 
Oliveira)
D3: Sergio maakte de overstap van NAC naar Roda 
JC
D4: Meestal speelde Sergio als verdediger (midden-
velder)
D5: De woonplaats van Sergio is Rio de Janeiro
D6: Het hoogtepunt van Sergio bij Roda JC was de 
promotie naar de Eredivisie (uitwedstrijd Slovan 
Liberec)
D7: Sergio heeft het contact met andere oud-spe-
lers verbroken (hij heeft nog contact met verschil-
lende oud-spelers)

Grootmacht op bezoek (Roda JC – Chelsea)

E1: Chelsea FC is afkomstig uit Londen
E2: De voorbereiding op het seizoen 2002-2003 was 

wisselvallig
E3: Op de open dag werd er een oefenwedstrijd gespeeld 

tegen Alemania Aachen
E4: In eerste instantie wilde Roda JC een oefenwedstrijd 

spelen tegen Real Madrid (FC Barcelona)
E5: Roda JC komt in deze wedstrijd op voorsprong
E6: In de rust wordt afscheid genomen van Regilio Vrede, hij 
gaat naar een andere club
E7: De wedstrijd Roda JC-Chelsea eindigt in 3-3

Opdracht 2:

Venezuela – Caracas
Ecuador – Quito

Argentinie – Buenos Aires
Brazilie – Brasilia

Uruguay – Montevideo
Suriname – Paramaribo
Colombia – Bogotas
Peru – Lima
Chili – Santiago

RIO-SERGIO

Henk Korzelius (bewerkt door Stan Kaul)
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Hintkaartjes

Als kinderen na verloop van tijd niet verder komen, kunnen ze een hint krijgen. Het is natuurlijk mogelijk om 
de kaartjes te printen en uit te delen wanneer de kinderen echt niet verder komen.

Opdracht 1 (lezen) 
Hint 1 

Lees de tekst goed, kijk naar de vraag en lees 
nog eens terug in de tekst. Maak het goede 
antwoord groen, het foute antwoord rood.

Opdracht 3 (Rebus)
Hint 1 

Denk in emoji-taal

:)

Opdracht 2 (vlaggen/hoofdsteden)
Hint 1 

Google ‘vlaggen Zuid-Amerika’ 
en kijk welk land bij 

welke vlag hoort.

Opdracht 4 (Morse)
Hint 1 

Zoek op google naar 
‘morse code’.

Opdracht 5 (kaartlezen)
Hint 1 

Gebruik vier verschillende kleuren 
om de routes te tekenen.

Opdracht 1 (lezen) 
Hint 2 

Je ziet een patroon van rode en groene hokjes. 
Knijp je ogen eens dicht… 
Wat zie je in het schema?

Opdracht 3 (Rebus)
Hint 2 

De zin heeft te maken met 
de persoon uit het antwoord 

van opdracht 2.

Opdracht 2 (vlaggen/hoofdsteden)
Hint 2 

Schrijf de hoofdstad in blokletters en markeer 
de juiste letter in de naam van de hoofdstad. 

De antwoorden hebben iets te maken 
met vraag D1 t/m D7 uit opdracht 1.

Opdracht 4 (Morse)
Hint 2 

Lees de letters 
van links naar rechts.

Opdracht 5 (kaartlezen)
Hint 2 

Neem eens afstand van de kaart. 
Wat zie je als je de getekende routes bekijkt


