
SPORENTOCHT PARSIVAL 

Na lang wachten en veel vraag is hij er eindelijk: De tweede wandeling van 

Scouts & Gidsen Parsival.  Deze keer is het niet zomaar een wandeling, maar een 

échte sporentocht waarmee je een groot mysterie kan ontrafelen. 

Wat is er gebeurd? 

De burgemeester van ons geliefde dorp Sint-Katelijne-Waver is helaas vermoord geweest en wij 

hebben JOUW hulp nodig om de moordenaar te ontmaskeren.  Smeer jullie beentjes al maar in, haal 

de beste speurder in jezelf naar boven en kom te weten wie waar en waarmee de burgemeester 

vermoord is geweest. 

Hoe kan je ons helpen? 

In de buurt is er een wandeling van een kleine 6 km. Onderweg  zijn er op 4 verschillende posten tips 

te vinden over wie-waar en waarmee de burgemeester vermoord werd.  Met deze info kan je één 

van de mogelijke antwoorden in onderstaand kader elimineren. (Vergeet deze kader dus zeker niet 

mee op tocht te nemen!) Om op deze posten te geraken moet je wel jouw speur-talenten 

bovenhalen: Gekleurde lintjes zullen je op ieder kruispunt  de weg wijzen. 

- blauw = LINKS 

- Rood = RECHTDOOR 

- bruin = RECHTS 

WIE WAAR WAARMEE 

De boer Kamp Sjortouw 

Boswachter Lokaal Sjorbalk 

Een kapoen bos Hamer  

 

Wat doe je als je het mysterie ontrafeld hebt? 

Indien je het antwoord gevonden hebt surf je naar http://www.parsival.be/moordenaar-plaats-

voorwerp/  Indien jij dus denkt dat het de boer was, in het lokaal, met sjortouw dan surf je naar: 

http://www.parsival.be/boer-lokaal-sjortouw/   

 

Tips & tricks 

- Een echte moordenaar probeert soms zijn sporen te wissen, dit zou ervoor kunnen zorgen 

dat er soms een lintje ontbreekt aan een kruispunt. Neem dus zeker de tocht in bijlage mee 

om niet verkeerd te lopen. 

- Waar je inpikt in de tocht maakt niet uit, de RICHTING daarentegen dient wel  juist te zijn, 

volg dus duidelijk de richting weergegeven zoals op bijgevoegde kaart. 

- Het zou kunnen dat het materiaal van de lintjes onderweg verandert, het zijn en blijven 

lintjes van ons. 

 

Veel speurplezier! 

De leiding 

 

http://www.parsival.be/moordenaar-plaats-voorwerp/
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BIJLAGE: TOCHT 
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