WIE IS DE KINK IN DE KABEL 2016
Dit corsoseizoen wordt een speciale! In dit corsoseizoen gaan we namelijk onze
eigen versie spelen van “Wie is de Mol?” namelijk: “Wie Is De Kink In De Kabel”
(WIDKIDK). Een rode draad door het corsoseizoen, waarbij bij elke activiteit of
bouwavond een mogelijkheid is voor de kink om de boel te saboteren. Alle
bouwers/plukkers/hakkers/plakkers en iedereen die zich geroepen voelt om
mee te doen mogen deelnemen aan dit spannende spel. Weet je niet hoe het
écht spel Wie is de Mol in elkaar steekt dan hierbij kun je op deze link een
instructiefilmpje bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=QKcvsSsoX1k
Omdat WIDKIDK de Lent-proof te maken hebben we onze eigen spelregels die
iets verschillen van het origineel:
1. Er worden tijdens het bouwseizoen 6 verschillende vragenlijsten
uitgereikt. Deze zijn te vinden in de tent of digitaal. De vragenlijsten worden
ingevuld op internet of op papier. Bij dubbel invullen is het diskwalificatie voor
de betreffende ronde. - Vragenlijsten moeten voorzien zijn van Voor en
Achternaam. Is dit niet dan wordt de vragenlijst als ongeldig verklaard. - De
vragenlijsten worden telkens opnieuw beoordeeld. De punten die je verdient
met de laatste 3 vragenlijsten worden bij elkaar opgeteld en tellen mee voor
het eindtotaal. Bij de eerste 3 rondes vervallen de punten na elke ronde en
wordt vanaf 0 geteld.
2. Na elke vragenronde worden de namen van de 3 deelnemers met het
minst aantal punten, bekend gemaakt in de tent. - Bij alle vragenrondes vul je
de naam van de Kink in. De Kink die jij invult bij de laatste vragenlijst bepaald of
jij de winnaar kunt zijn. - Liegen is toegestaan! Tijdens het spel hoef je niet
eerlijk te zijn ten opzichte van je medekandidaten. - Houdt je
aantekeningenboekje en bewijsmaterialen bij je zelf, zo blijft het spannend
voor iedereen. - Er zijn geen afvallers! Je kan dus bij elke ronde opnieuw
meedoen
3. Probeer jezelf zo verdacht mogelijk te maken, ook al ben je niet de
Kink - Bij bekendmaking van de Kink wordt een prijs uitgereikt aan de winnaar
(degene die de Kink juist geraden heeft en daarbij het hoogst aantal punten
heeft) en aan de meest verdacht deelnemer (degene die niet de Kink is, maar
wel door meerdere mensen wordt verdacht de Kink te zijn). -De Kink maakt
zichzelf NIET bekend voor de officiële bekendmaking op 1 september Opmerkingen en vragen mogen worden gesteld bij Anniek, Esther en Sanne. Of
je kunt mailen naar WIDKIDK@buurtschapdelent.nl
4. Onthoud ten alle tijden; Niets is wat het lijkt...

Zorg dus dat je bij alle activiteiten en evenementen aanwezig bent: Van het
knollen planten en tent zetten tot aan de kinder en thema-avonden, op ieder
moment kan de Kink toeslaan! Niets is wat het lijkt, en niets lijkt wat het is!!

