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Een belevingstocht in Gent
Niet op de openbare weg gooien. Deze bundel mag niet verkocht worden.
Download op www.snorvzw.be/ottermaleuteis. Een uitgave van SNOR vzw, by JL © 2019

Welkom!
Deze bundel neemt je mee door een tocht van ongeveer 5 km door het
historisch centrum van Gent. Ze beschrijft een belevingstocht. Dat is
iets anders dan een geschiedenistocht waarbij de nadruk ligt op weetjes
over de stad, een zoektocht waarbij raadsels en zoekopdrachten de
hoofdrol hebben of een sneukeltocht waarbij eten en drinken wordt
afgewisseld met wandelen.
Nee, het is eerder de bedoeling om je gewoon goed te amuseren met een
groep: of je nu collega’s bent, een familie, leden van een vereniging of
goede vrienden. Tijdens de tocht worden verhalen verteld, opdrachten
uitgevoerd, omstaanders betrokken en grapjes uitgehaald. Dit gebeurt
zonder te overdrijven en bij voorkeur zonder onderlinge competitie.
Spring gerust creatief om met de instructies in dit boekje. Zie het als
een inspiratiegids. Pas aan en vul aan naar believen. Wil je meer
uitdaging? Meer grapjes? Meer kilometers? Extra activiteiten
onderweg? Doen!
Wij hopen zoals steeds dat we jullie hiermee kunnen helpen om je te
laten voortdrijven op onze inspiratie en voorbereiding, voor een
ontspannende activiteit die zowel rust meebrengt als energie opwekt en
waar je alleen mooie herinneringen aan overhoudt. Veel plezier!
Jan & Linda
www.snorvzw.be
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Verdeel volgende rollen over de deelnemers. Doe dit in overleg, laat
mensen in een bepaalde volgorde elk een rol kiezen of wijs ze willekeurig
toe. Mensen mogen tegelijkertijd meerdere rollen op zich nemen en niet
iedereen hoeft een rol op te nemen.
OTTER
Dit is de verteller. Op verschillende plaatsen tijdens de tocht moeten
kleine tekstjes worden voorgelezen.
TIP: Leef je helemaal in: speel een otterachtig typetje en/of gebruik
een otterstemmetje.
KOPLOPER
Dit is de kaartlezer. De plannetjes tonen de route van A (aanvang) tot E
(einde). De (halve) bollen geven aan waar opdrachten uitgevoerd worden.
TIP: Je kan de plannetjes op de middelste pagina’s van dit boekje
losmaken.
FOTOGRAAF
Iedereen mag foto’s nemen, maar de fotograaf doet extra haar/zijn
best om mooie herinneringen te creëren.
TIP: Plaats je foto’s op onze Facebook-pagina (fb.me/snorvzw) of deel
ze met hashtag #ottermaleuteis en #snorvzw.
CAMERAMAN
Doe eens iets anders en maak een (aantal) filmpje(s) tijdens de tocht.
Dit kan met de meeste fototoestellen en smartphones.
TIP: Plaats je filmpjes op onze Facebook-pagina (fb.me/snorvzw) of deel
ze met hashtag #ottermaleuteis en #snorvzw.
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RIDDER
Tijdens de tocht zal iemand tot ridder geslagen worden. Wie krijgt deze
eer en verantwoordelijkheid?
TIP: Je kan ook meerdere mensen tot ridder laten slaan, maar deze
procedure neemt wel enige tijd in beslag.
PRIESTER
De priester zegent het zwaard van de kandidaat-ridders en voert de
ceremonie van de ridderslag uit.
TIP: Gebruik een pen als zwaard en spreek af dat er niet gelachen mag
worden met de grootte van dit zwaard tijdens de ceremonie.
WAARNEMER
De waarnemer heeft zin om tijdens de tocht uit te kijken naar
specifieke zaken, zoals bijvoorbeeld naar een geschikt cafeetje.
TIP: Je kan de waarnemer ook belasten met een opdracht zoals het
zoeken naar drie verschillende dieren in graffiti-tekeningen onderweg.
WATERMAN
De waterman houdt het peil van de rivieren in Gent in de gaten en roept
op tijd “De schelde/Leie overstroomt” (maximaal 3x tijdens de tocht).
Wanneer dit gebeurt, moet de groep zo rap mogelijk op het droge gaan
staan (=hoger dan straat of stoep). Help elkaar, het is geen wedstrijd
tegen elkaar, maar met elkaar.
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A

Aanvang van de tocht - Kouter

De OTTER vertelt:
Hallo, ik ben Teis Maleu, jullie belevingscoach.
Maar wat is een beleving eigenlijk? Een beleving
bestaat uit een aantal componenten.
Horen. Als alles goed gaat, horen jullie mij op dit
moment praten. Een hele belevenis, niet? Ik ben
een “bron” van wijze weetjes en valse vertelsels.
Zien. Kijk goed rond en geniet van de vele, mooie
stadszichten. Af en toe zal ik iets aanwijzen,
maar ik reken vooral op jullie en op de
WAARNEMER! Ik ben immers geen officiële
stadsgids, dus gewoonlijk kraam ik maar wat
onzin uit over de stad, hihi.
Stappen. Zoals de meeste otters, ben ik eerder
lui. Zoek dus zelf jullie weg maar. Misschien kan
de KOPLOPER jullie helpen?
Uitdagingen. Aha, hier ben ik wel goed in. Niet in
uitdagingen uitvoeren, maar wel in uitdagingen
uitvinden. Ik zal jullie af en toe een uitdaging
voorschotelen.
Uitdaging 1 - Kouter
De OTTER vertelt:
Weet je wat? We beginnen er onmiddellijk aan. Eens denken. Mmmm…
Ah, oh, ik weet wat! Bedenk een slogan om reclame te maken voor jullie
groepje. Een wijze leuze dus, of een groepskreet. Het mag ook een haiku
zijn als je dat kent. Of hé, zijn jullie echte durvers? Bedenk dan een
Haka. Dit is een oorlogsdans die in Nieuw-Zeeland gebruikt werd om de
tegenstanders te intimideren. Hola, de inspiratie vliegt hier bij mij
binnen en door mijn mond weer naar buiten! Een “waterval” aan ideeën.
Overleg eerst welke uitdaging het best bij jullie past en voer die dan uit.
Veel succes!
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B

A
Map data ©2017 Google

Start op de Kouter, wandel over het plein naar de Zonnestraat in het
noordwesten. Steek de Leie over en sla rechtsaf in de Ajuinlei. Aan het
einde linksaf in de Jakobijnenstraat en rechtsaf in Onderbergen. Steek
het Sint-Michielsplein over en ga rechtsaf achter de kerk. Zodra je de
Leie opnieuw bent overgestoken, neem je aan de linkerkant de trappen
naar beneden. Vervolg je weg op de Graslei.
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C

B
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Sla aan het einde van de Graslei linksaf over de Leie en onmiddellijk
rechtsaf in de Jan Breydelstraat. Ga rechts in de Rekelingestraat en
houd halt op het Sint-Veerleplein. Sla de Haringsteeg in via Geldmunt en
ga daarna links naar de Plottersgracht. Aan het einde sla je linksaf in de
Rodekoningstraat en vervolgens kom je in de Trommelstraat. Op de
splitsing volg je de Zwaanstraat en daarna rechtsaf op Oudburg. De
eerste links in de Zuivelbrugstraat en over het water weer rechts naar
het Grootkanonplein dat je volgt tot op de Vrijdagmarkt.
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C

D

Map data ©2017 Google

Ga via de Kammerstraat naar Bij Sint-Jacobs. Ga rechtsaf. Houd de
Sint-Jakobskerk aan je linkerkant en ga rechts in de Belfortstraat.
Neem de tweede straat rechts. Dit is de Onderstraat. Sla ter hoogte
van nummer 12 links de Werregarenstraat in (beter bekend als het
graffitistraatje). Aan het einde rechtsaf in de Hoogpoort. Op de
Groentenmarkt linksaf via Kortemunt naar de Korenmarkt. Aan het einde
op de Sint-Michielshelling linksaf naar de Cataloniëstraat en het Emile
Braunplein. Ga links op de Botermarkt en rechts naar het SintBaafsplein. Vervolg via de Limburgstraat.
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D

E
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Volg de Limburgstraat verder tot aan de Reep en sla rechtsaf naar het
François Laurentplein. Aan het einde links op de Brabantdam. Neem de
eerste straat rechts. Dit is de Kuiperskaai. Steek aan het einde rechts
de voetgangersbrug over naar de Krook. Keer terug naar de Kuiperskaai
en sla aan de lichten rechtsaf in de Lammerstraat. Aan het einde
opnieuw rechtsaf in de Sint-Pietersnieuwstraat die overgaat in de
Walpoortstraat en aan het water verder in de Kortedagsteeg. Neem na
het water de eerste straat links: de Kleinvleeshuissteeg. Arriveer
opnieuw op de Kouter.
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Uitdaging 2 - Sint-Veerleplein (plein voor het Gravensteen) of
grasveld aan Geldmunt (achter het Gravensteen, beetje rustiger)
De OTTER vertelt:
We staan hier aan het Gravensteen. Die werd zo genoemd naar een frats
van een bever in 1185. De bever heette Frits en ging naast deze burcht
van mensen een beverburcht maken in het water. Hoe goed hij ook zocht,
hij vond echter geen hout, alleen maar stenen. Na heel wat graven en
heel wat stenen, gaf hij het 4 jaar later op. Maar de mensenburcht heet
daarom nog altijd Gravensteen. Die Frits toch…(*)
Maar goed. Hier gaan jullie iemand tot RIDDER slaan. Dit gaat als volgt.
Ik ga er van uit dat jullie kandidaat al een bad heeft genomen (om zich
te reinigen van alle zonden) en ook reeds gebeden en gebiecht heeft,
maar dat spreekt eigenlijk voor zich. De kandidaat mag nu haar of zijn
“zwaard” aan de PRIESTER geven. Doe maar.
De CAMERAMAN maakt een mooie documentaire van wat volgt.
De PRIESTER zegent het zwaard. Uitzonderlijk zal de PRIESTER ook
zelf de ridderslag voltooien, want we gaan de kasteelheer daar nu niet
mee lastig vallen. De PRIESTER vraagt:
PRIESTER: “Om welke reden wenst gij tot ridder te worden
geslagen? Indien gij het wenst om uzelf te verrijken of roem te
behalen, dan zijt gij het ridderschap niet waardig.”
De kandidaat RIDDER antwoordt en legt vervolgens de riddereed af:
RIDDER: “Ik zweer de zwakken te zullen beschermen. Ik zweer
dat ik nooit voor de vijand zal vluchten. Ik zweer dat ik nooit
zal liegen en immer mijn woord gestand zal doen. Ik zweer dat
ik vrijgevig zal zijn en ruim van harte tegenover iedereen. Ik
zweer dat ik altijd voor het recht te zullen strijden en onrecht
en kwaad te zullen bestrijden.”

De kandidaat RIDDER knielt neer met haar/zijn eventuele hoofddeksel
onder de arm. De PRIESTER slaat voorzichtig met het zwaard driemaal
tegen de rechterwang en driemaal op de rechterschouder en zegt:
PRIESTER: “In de naam van de Almachtige God, van SintMichael en van Sint-Joris sla ik u tot ridder. Wees dapper,
trouw en vrijgevig”.
Het gezelschap kan nu met fierheid de tocht hervatten.
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Uitdaging 3 - Site Patershol
De OTTER vertelt:
De paters hoorden in de 13e eeuw dat de heersers naar het voorbeeld
van de bevers een “burcht” hadden gebouwd. In plaats van met hout,
hadden de mensen steen gebruikt. Goed idee. Op hun beurt hadden de
bevers ernaast een burcht willen bouwen, maar door een overvloed aan
stenen en een gebrek aan hout was dit niet gelukt. Dwaas idee.
Daarom kozen de paters ervoor om net zoals wij - otters - een “hol” te
maken. In plaats van het te graven, bouwden zij over een sloot heen. De
sloot mocht immers niet gedempt worden, maar moest vrij blijven om de
bewoners van drinkwater te voorzien. Nu heet de hele wijk Patershol,
maar eigenlijk kan je het oorspronkelijke “hol” niet meer goed zien als
bezoeker en dat is maar goed ook, want het is niet te vergelijken met
een echt muffig en zompig ottershol, haha.
Tijdens de Patersholfeesten kan je hier de gekste rituelen van
feestgangers waarnemen. Voer zelf ook zo een typisch feestritueel uit.
Bijvoorbeeld: polonaise, arm-in-arm, hand-in-hand, Syrtaki, Riverdance,
of volksdans. De beste feestneuzen kunnen het hele Patershol al
dansend doorkruisen. Lukt jullie dat ook? De KOPLOPER laat jullie aan de
hand van het plannetje weten vanaf waar en tot waar jullie het moeten
volhouden. FOTOGRAAF en CAMERAMAN kunnen zich uitleven, maar dit
stelt hen niet vrij van deelname, al is het natuurlijk moeilijk om tegelijk
te dansen en beelden te maken. Beslis samen hoe jullie dit oplossen. Veel
plezier!
Uitdaging 4 - Site Korenmarkt en “drie torens”
De OTTER vertelt:
Dat bevers domme beesten zijn, hoef ik jullie niet “oeverloos” te blijven
vertellen. Maar mensen zijn slim. Bijna zo slim als otters. En hier zijn
veel mensen. Tijd voor een goede daad. Zoek een (groep) toerist(en) met
een andere moedertaal. Bedenk een compliment dat bij haar/hem/hen
past. Laat de toerist(en) dit vertalen in de moedertaal. Probeer
het compliment ten slotte aan de toerist te geven: in die
vreemde taal en mét een vlotte uitspraak. Geef op die manier
minstens aan één toerist een compliment. Doe dit binnen de
zone aangeduid op het plannetje van de KOPLOPER.
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Uitdaging 5 - De Krook
De Otter vertelt:
Wat het woord “krook” betekent, dat weet ik niet, maar ik kan wel
vertellen wat een “kreek” is. Dat is een watergeul die ontstaat na een
dijkdoorbraak. Ik heb dat ooit eens meegemaakt. Ik kwam thuis van een
feestje en had een pintje te veel op. Het regende hard. Toch vond ik het
een goed idee om een beetje aan de constructie van mijn huis te werken.
Dat “mondde uit” in de beruchte Maleu-doorbraak. Daar bestaan volgens
mij nog knappe foto’s van. Er hangt er eentje in het hol waar ik nu woon.
Op de voorgrond sta ik met mijn vrienden en op de achtergrond de
nieuwe kreek.
Misschien moeten jullie dat ook maar eens proberen? Nee, ik bedoel niet
om hier een doorbraak te forceren. Maar neem een foto met de hele
groep en zorg ervoor dat het duidelijk is dat de foto aan de Krook
genomen is. Bij discussie mag de FOTOGRAAF de knopen doorhakken.

E

Einde ven de tocht - Kouter

De OTTER vertelt:
Zo, we zijn aan het einde van onze tocht gekomen. Ik hoop dat jullie het
leuk vonden. Willen jullie nog één keer jullie slogan, groepskreet, haiku
of Haka laten horen/zien/voelen als climax van deze belevingstocht?
Dan wens ik jullie nog een fijne dag verder en zou ik zeggen: “vergeet de
gids niet” <knipoog>.

Wil je echt een bijdrage aan de gids geven? Dat kan! Stort een klein bedrag op
rekeningnummer BE37 9733 7075 2828 (met vermelding “ottermaleuteis”) en steun Teis
in zijn wilde plannen. Wie weet werkt hij binnenkort wel een nieuwe tocht uit.
(*)

Heb jij je laten vangen door de leugentjes van Teis? Alle verhalen in deze bundel over
bevers en otters in Gent zijn verzonnen. De naam “Gravensteen” wijst op het stenen
bouwwerk waar de Graven van Vlaanderen verbleven. De naam “Patershol” is wel
echt ontleend aan het “hol” dat ontstond wanneer de paters - tot ieders
verbazing - bij gebrek aan uitbreidingsplaats over de drinkwatersloot
heen mochten bouwen van de toenmalige Graaf van Vlaanderen.
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Colofon
Meer info en download: www.snorvzw.be/ottermaleuteis
Tip: gebruik hashtag #ottermaleuteis en #snorvzw wanneer je
berichten, foto’s of filmpjes deelt op sociale media, die te maken
hebben met deze tocht.
Deze bundel mag niet verkocht worden.
Niet op de openbare weg gooien.

Ottermaleuteis is een concept van Jan Claes en Linda Somers
Teksten © Jan Claes en Linda Somers
Foto’s © Jan Claes
Plannetjes © www.google.com en snazzymaps.com
Clipart otter © iStock.com - blueringmedia
Uitgegeven onder volgende licentie: Creative Commons
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