bouw een escaperoom in minecraft
(januari/februari 2022)

De BiebBouwers organiseren nu al voor de zeventiende keer een challenge. En
telkens zijn we weer verrast door de mooie bouwwerken die jullie insturen. Vaak
maken jullie er geweldige doolhoven, geheime kamers en verrassende deuren in. En dat
bracht ons op het idee om een escaperoom in Minecraft te maken. Want escaperooms
zijn hartstikke spannend. In deze handleiding vertellen we jullie er meer over.

Jullie opdracht

Maak een escaperoom in Minecraft. Gebruik puzzels, wachtwoorden,
doolhoven, valkuilen, redstone, geheime kisten, raadsels en andere
uitdagingen. Verzin een spannend thema, zoals een middeleeuwse
escaperoom, eentje onder de grond, onder water, in de ruimte of wat dacht
je van een griezelescaperoom. En daag je vrienden, ouders, broers en
zussen uit om jouw zelfgemaakte escaperoom op te lossen.
Bekijk ook de video-opdracht die bij deze challenge hoort.

Video-opdracht

Wat is een escaperoom

Eigenlijk is het best wel gek dat mensen zich vrijwillig en voor de lol op laten sluiten in
een kamer of een andere ruimte. In die ruimte vinden ze dan allerlei puzzels en raadsels
die ze moeten oplossen om zo snel mogelijk uit de kamer te ontsnappen. Sommige
escaperooms werken andersom. Dan moet je juist raadsels en puzzels oplossen om
in te breken.
Hoe maak je een escaperoom?

Als je een escaperoom maakt bedenk je natuurlijk eerst een thema. In de opdracht
je Minecraftkarakter
noemdenTeken
we er
al een paar. Daarna ga je een verhaal bedenken. Bijvoorbeeld over een
gevangenis waar de deelnemers binnen 30 minuten moeten ontsnappen. Als je het
idee en verhaal hebt, dan ga je uitdagingen verzinnen. Bijvoorbeeld geheime gangen
met sloten waar je een code voor moet zoeken en die code vind je door een raadsel
op te lossen. Soms hebben de spelers een hint nodig, voor het geval dat ze er niet
uitkomen. Dan ga je bouwen. En als je klaar bent ga je testen. Dat testen doe je het
liefste met iemand die de escaperoom nog niet kent. Want dan kan je gelijk zien of het
te moeilijk is of dat er fouten inzitten. Als alles werkt, dan ga je je vrienden uitdagen om
te zien we het beste je escaperoom kan oplossen.
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Puzzels

Wat voor uitdagingen kun je nou bedenken? Als je een echte escaperoom gaat
maken dan heb je natuurlijk heel veel mogelijkheden met gadgets als cijfersloten,
onzichtbare inkt en sms-jes die je kunt sturen. In Minecraft is dat natuurlijk anders.
Daar kun je je bijvoorbeeld uitleven met doolhoven, geheimschrift, morsecode,
verstopte knoppen en redstone. Op YouTube vind je heel veel tutorials en voorbeelden
als je zoekt op “Escaperoom Minecraft”.
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Zoek op YouTube
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Escaperooms in Nederland?

Je vindt escaperooms op de gekste plekken door heel Nederland (en de wereld).
In bunkers, mijnen, oude kastelen, spookhuizen, onderzeeërs, gevangenissen,
maar ook online op internet. Ze zijn er voor volwassenen, maar ook voor kinderen zijn
er heel veel toffe escaperooms. Wil je weten waar je ze kunt vinden kijk dan eens op
het overzicht van Escaperooms in Nederland. Misschien zit er wel een leuke in jouw
buurt. Echt leuk voor een spannend verjaardagsfeest.
Escaperooms in Nederland

Aan de slag!

Genoeg verteld! Je weet inmiddels vast wel hoe jouw escaperoom er uit moet gaan zien.
Maak voor de zekerheid eerst nog even een eenvoudige tekening. Zoek vervolgens een
mooie plek in Minecraft uit en ga lekker bouwen.
Meer weten overde BiebBouwers?

Om de maand presenteren wij via het YouTubekanaal van de BiebBouwers een nieuwe
Minecraft-challenge. Deze uitdagende bouwopdrachten gaan over vroeger, nu en de
toekomst. Alleen bouwers van 9 tot 14 jaar uit de provincies Noord-en Zuid-Holland
maken kans op een prijs. Natuurlijk vinden wij het leuk wanneer bouwers uit andere
provincies met deze opdrachten aan de slag gaan. Misschien doet jouw bibliotheek
ook mee aan de BiebBouwers en hebben zij hun eigen challenge met eigen prijzen. Kijk
maar eens op hun website. Voor meer informatie over de BiebBouwers kun je terecht
op de website van Probiblio.
Boekentip!

Waterstrijders

De BiebBouwers houden ook wel van een spannende escaperoom. Ze hebben er zelfs
eentje gebouwd. Hij staat op internet en je kunt hem gratis spelen. De Waterstrijders
is een spannende online game waarin je de strijd met het water aangaat. Door het
oplossen van verschillende raadsels en puzzels help je Jan de loodgieter Slydrecht te
redden van een dreigende overstroming. Al snel blijkt dat je in onze eigen geschiedenis
de antwoorden vindt om de problemen van Jan op te lossen.

Speel Waterstrijders

