Tip van de maand:
december
Door Lieke van Duin

Superorigineel gameprentenboek
vanaf 4 jaar

Jouw avontuur is het originele en
geestige debuut van beeldend
kunstenaar Rianne van Duin (geen
familie van Lieke van Duin), dat zij
maakte als eindexamenproject voor de
Design Academy in Eindhoven. Het houdt
het midden tussen een interactief
prentenboek en een computergame.
Als lezer/speler ben je zelf de
hoofdpersoon. Je bent verliefd op de
prinses en je wilt een afspraakje maken,
maar haar vader, de koning, ligt dwars.
Pas als je de schat die door de draak is
gestolen van de koning, bij hem weet
terug te bezorgen, geeft de koning je
toestemming om met haar uit te gaan.
Die schat, een fiche dat een goudstuk
voorstelt, moet je tussen de klauwen van
de draak weg zien te halen. Je kunt
echter alleen bij die draak komen als je
onzichtbaar bent. En de toverdrank die
onzichtbaar maakt, bezit de heks. En
dan is er ook nog een langharig monster
van wie je iets moet krijgen dat hij niet
zomaar afgeeft...
Kortom, je moet heel wat gevaren
trotseren voor je de prinses kunt krijgen.
En elke keer kun je verschillende

weggetjes kiezen om te volgen, zodat je
zoektocht steeds een beetje anders is.
Jouw avontuur ziet eruit als een robuust
boekwerk met krachtig omlijnde
tekeningen en stevige kartonnen
pagina’s die aan de zijkanten gaten
hebben waar de weggetjes op uitkomen.
Via die weggetjes en gaten reis je dwars
door het boek, van voor naar achter en
terug. Onderweg moet je attributen
scoren die je ergens anders weer nodig
hebt. Het is verbazingwekkend dat de
personages uit het boek/spel steeds
adequaat op jouw keuzes reageren! Een
leuke demo daarvan staat op
www.jouwavontuur.nl/fotos.html. Mocht
je één van de fiches met magneetjes
kwijtraken, dan kun je gratis nieuwe
krijgen via de site.
Het boek is bekroond door het
Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en
Vormgeving voor het mooiste en meest
bijzondere project van 2007. Het is
vernieuwend omdat het boek en game
tegelijk is maar zonder elektronica of
batterijen, alleen met magneetjes. Het is
bovendien met veel zorg uitgevoerd, in
een fraaie cassette. Een echt collector’s
item!
Rianne van Duin: Jouw avontuur, ISBN
90-81225717, € 32,50, 4-10 jaar.
Korting voor lezers van vakblad
Kinderopvang en bezoekers van deze
site: voor € 29,95 inclusief
verzendkosten kun je het boek
toegestuurd krijgen: Ga daarvoor naar
www.jouwavontuur.nl/bestellen.php en
vul bij kortingscode in: kinderopvang. De
korting is de hele maand december 2009
geldig.

