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Deze keer hebben jullie 2 uur de tijd om te ontsnappen uit het Middeleeuwse Brugge. Een outdoor 

escape game die zich afspeelt in het jaar 1484. De relatie tussen de Bruggelingen en weduwnaar 

Maximiliaan van Oostenrijk verzuurde en het Bourgondische hof verliet de stad, met de internationale 

handelaars in zijn kielzog. Voor er hier een oorlog losbarst moeten jullie proberen te ontsnappen! 

Maar dat is heel moeilijk! Ze beveiligen alle stadsmuren en poorten om een leegloop van de stad te 

vermijden. Er is slechts 1 uitweg. Kunnen jullie ze vinden?! 

 

LEEFTIJD: 12 – 112 JAAR 
TIJD: MAX. 2 UUR 
PLAATS: BRUGGE 
BENODIGDHEDEN: AFGEDRUKTE BIJLAGES 
WANNEER: VANAF  
AANTAL DEELNEMERS: 1-4 
 
VOORBEREIDING  

Druk de bijlages af en neem iets mee om te schrijven. Bekijk de bijlages niet voor je start aan de 

challenge!  

 

START 

Jullie startplaats mogen jullie bij deze challenge zelf 

bepalen. Stuur een berichtje via Whatsapp (0491 08 

72 24) wanneer jullie de challenge aanvatten!  

Nu start jullie tijd! Probeer binnen de 2 uur aan de 

poort te staan waar jullie kunnen ontsnappen!  

 

Neem de volgende stappen:  

1. Lees bijlage 1 

 

2. Probeer aan de hand van bijlage 2 alle antwoorden te vinden in de stad. Zo kan je telkens 

meer en meer uitgangen schrappen zodat er nog maar 1 oplossing overblijft. 

 

Probeer ook de oplossing te vinden van bijlage 3 en 4. Zo kom je ook al een stap dichter bij 

de uitgang! 

 

3. Hebben jullie de juiste poort gevonden? Neem hier een selfie om te bewijzen dat jullie de 

uitgang van de stad gevonden hebben! 

Vond je deze challenge leuk? Deel een foto op je socials en vergeet ons niet te taggen! Probeer de 

komende weken ook zeker onze volgende corona-challenges en daag vrienden en familie uit! Alle 

challenges vind je terug op www.yoricknaeyaert.be. 

 

Deze challenge is volledig gratis. Wil je toch een vrijblijvende deelnameprijs storten? Dat kan op het 

rekeningnummer BE82 7512 1002 7268 met als mededeling “CORONACHALLENGE 7”
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Dit zijn de mogelijke uitgangen van de stad: 

Naarmate je meer oplossingen kan vinden zal je hier enkele poorten kunnen schrappen. Uiteindelijk zal 

je één poort over houden. Dit is de plaats waar jij uit de stad kan ontsnappen! 

 

DAMPOORT  EZELPOORT  SMEDENPOORT  BOEVERIEPOORT 

 

KATELIJNEPOORT  GENTPOORT  KRUISPOORT 

 

 

Maak een berekening van verschillende getallen en je bekomt het max. aantal letters die de 

poortnaam telt! (KATELIJNEPOORT telt bijvoorbeeld 14 letters) 

A. Hoe hoog is het belfort in meter?  

B. Hoe veel treden telt het Gruuthusemuseum?  

C. Aantal banken op de markt rond het standbeeld.  

D. Wanneer werd het T Keerske heropgebouwd?  

E. Geboortejaar van Simon Stevin.  

F. Leeftijd van Simon Stevin. 

G. Op welke statie wordt “Jesus op syncruys genagelt”? 

H. In welk jaar wordt Karel de Goede vermoord?  

I. Hoeveel pilaren telt de vismarkt in de lengte? 

 

E - D + (B x G) + H – (A x C) – (F x I) – 1697 = …. max. aantal letters! 
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De naam van de poort bevat deze medeklinker niet:  

D, Z, L, S, B, V, M, G, K, N  (schrap de medeklinkers die je kan vinden in de gele vakjes) 

 

De Saaihalle, het oudste huis in 
Brugge, in het Duits “Haus der 
…..” genaamd. 
 

             

 

Op de hoek van de 
Geerwijnstraat vinden we 
godshuis  …. Convent 1383. 

             

 

Het beschermde monument ….. 
te Brugge werd gebouwd in 
1482 en droeg vroeger de naam 
‘De Pensée’. Het laatgotische 
gebouw was oorspronkelijk een 
koopmanswoning met 
huistoren tegen de linker 
zijmuur. Deze vind je in de 
Kuipersstraat 23. 
 

             

 

Tot in de 16e eeuw werd er 
herberg gehouden in het huis 
Ter Beurze. Het was vanaf 1483 
opeenvolgend eigendom van 
de lakenhandelaar Jacob 
Gheerolf, en van de Spaanse 
handelaars Pedro de 
Salamanca, Alonso de 
Santagadea en Antonio de 
Saldaigne. Het historische pand 
staat op het adres … 35. 
 

             

 

Op het Walplein vind je een 
standbeeld waarop zeus, leda, 
prometheus en …. Brugge 
bezoeken. 

             

 

Deze kerk in de steenstraat 
werd niet gebouwd om 
kathedraal van de stad te 
worden. Ze nam deze status 
slechts in 1834 aan. 
Oorspronkelijk was …. 
een Romaans stenen kerkje 
gesticht in de 9e eeuw. 
 

             - 

https://nl.wikipedia.org/wiki/16e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romaanse_architectuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/9e_eeuw
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In de stadshallen vind je op de 
eerste verdieping 2 grote zalen. 
De Hendrik Pickeryzaal en de 
Georges ……zaal 

             

 

 

 

Is deze stelling waar of niet waar? 

 

Stelling 1: Zowel Hans Memling en Guido Gezelle hebben in hun linkerhand een boek vast. 

-> WAAR: E, NIET WAAR: Z 

 

Stelling 2: Als je voor de vier ruiters staat van Rik Proot, zie je het meest linkse paard met zijn 4 poten 

op de grond steunen. 

-> WAAR T: , NIET WAAR: L 

 

Stelling 3: De vlag van Brugge telt 5 rode strepen 

-> WAAR: E, NIET WAAR: N 

 

Stelling 4:Op de Sint-Janssite vinden we een standbeeld van Thomas Montanus   

-> WAAR: G, NIET WAAR: E 

 

De letters die je bekomt vormen de naam van een poort waar je niet kan ontsnappen. 

 



Bijlage 1   

 

 

 

 

Brugge ontpopte zich als handelsnederzetting met haven, maar ook als versterkte vestigingsplaats voor 

Vlaamse graven. In die mate dat de plek in de 11de eeuw is uitgegroeid tot een bedrijvige handelsstad en 

machtig politiek bolwerk. In de 13de eeuw mocht Brugge zich trots het belangrijkste handelscentrum van 

Noordwest-Europa noemen. ’s Werelds allereerste beurs ontstond in Brugge. Omstreeks 1340 telde de 

stad maar liefst 35.000 inwoners. Het succes bleef duren. In de 15de eeuw, Brugges gouden eeuw, liepen 

de zaken zelfs nog beter. De Bourgondische hertogen bouwden hun residentie in Brugge verder uit en er 

werden volop nieuwe luxeproducten geproduceerd en verkocht. Brugge leek ongenaakbaar. Tot op 

vandaag… De plotse dood van de geliefde vorstin Maria van Bourgondië in 1482 (2 jaar geleden) luidde 

de ommekeer in. De relatie tussen de Bruggelingen en weduwnaar Maximiliaan van Oostenrijk verzuurde 

en het Bourgondische hof verliet de stad, met de internationale handelaars in zijn kielzog. Voor er hier 

een oorlog losbarst moet jij proberen te ontsnappen! Maar dat is heel moeilijk! Ze beveiligen alle 

stadsmuren en poorten om een leegloop van de stad te vermijden. Er is slechts 1 stadspoort die een 

uitweg kan bieden. Jullie hebben 2 uur om deze te vinden en te ontsnappen!



Bijlage 2   

 

  



Bijlage 3   

 

 

           

           

           

   

 

 



Bijlage 4   

 

 


