EscapE Room “ LE GaRaGE “
- Ontcijfer het geheim van
Michel Ledermann -

Online EscapeRoom Le Garage :
Hebt U genoeg passie om het geheim van
de legendarische biker Michel Ledermann ontrafelen

We zijn 1978, juist voor de start van de 24 H van Le
Mans. De bekende auto & moto piloot Michel
Ledermann brengt de laatste dagen door in zijn
geboortehuis in Wodecq, de Moulin Du Mouflu
om weg van de pers , zich te kunnen concentreren
op de belangrijkste wedstrijd uit zijn leven Hij is
de grote favoriet , na zijn winst in de Isle of Man
TT race.
DE concuRREntiE is bikkELhaRD… maaR ook
oneerlijk .
Iedereen probeert zijn geheim te ontfutselen !
Michel en zijn vrouw Bernadette zijn een
legendarisch Bikerskoppel die talloze races en
sidecar races hebben gewonnen .
“ mijn GEhEim nEEm ik mEE in mijn GRaf “ zEGt
Michel !
Niet verwonderlijk dat de concurrentie al jaren
op zijn geheim jaagt .
Kan U zijn geheim ontfutselen en zo te weten
komen waarom hij en niemand anders de
EERstE EDitiE van LE mans 24 h vooR moto’s zaL
winnen ?
ja ?
monDjE toE …. koEstER hEt Dan zoRGvuLDiG !
Het kan U nog van pas komen ☺

Isle of Man TT race (Toerist Trophy)
De TT is een wereldberoemde wegrace voor moto’s op het eiland Man
Deze historische race wordt reeds sedert 1908 gereden op gewone wegen
De vele obstakels (rotondes, trottoirbanden, stenen muren, heggen en gebouwen)
maken het een gevaarlijke race. Toch was de Isle of Man TT tot in de jaren zestig een
van de meest prestigieuze wedstrijden ter wereld.
De TT-races worden gereden als tijdritten met een interval-start.
Een van de deelnemers is legendarisch en won maar liefst 26 keer

“ hoE was DE achtERnaam van DEzE
LEGEnDaRischE piLoot En mijn concuRREnt vRaaGt “
Michel zich peinzend af ?
Tip 1 : hij reeds steeds met hetzelfde merk banden ;-)

......

Film
“hEt French Riviera Motor cycles Film Festival (2018)
wERD GEopEnD mEt EEn fiLm tER ERE van mij “ zEGt
Michel vol trots . Ook Bernadette blonk uit in deze
Roadmovie ,

Tip 2
Hoe noemde deze mooie bikersmovie met mezelf in de
hoofdrol ?

.. ……….. ……

‘ banDEn zijn mijn GoD ‘ zEGt michEL, zE DoEn mij
zweven en in de bochten kleven !
Michelin redde me eens het leven in de
Daytona Beach Race
Ik liet dan ook bij mij thuis in de Moulin Du Mouflu
een beeldje aanbrengen dat ik alle dagen vereer

Patroonheilige
van Michel

de broers Édouard en André Michelin hadden een
stand op de wereldtentoonstelling van 1894 in
Lyon. Volgens de legende zag één van de broers
een stapel verschillende banden liggen en zei:
“hEE kijk, mEt EEn stEL aRmEn En bEnEn Lijkt hEt
net een man!

Tip 3 :
Hoe is trouwens de
officiële naam van het
Michelinmannetje ?

........

Mijn eerste moto , mijmerde
Michel , dat was nog eens
een machine en dan nog
van Belgische makelij !

FN is een Belgische wapenfabriek die ook bekend werd door de productie
van motorfietsen . De bedrijfsnaam was Fabrique Nationale d’Armes de Guerre
S.A, Herstal. Er werden motorfietsen geproduceerd van 1901 tot 1959.
FN werd opgericht in 1889. In 1898 bouwde men er een fiets met
asaandrijving en in 1900 een grotendeels houten auto.
Al ver vóór de Eerste Wereldoorlog bestond er interesse van het Belgische leger in
motorfietsen. Ze werden ook wel aangekocht, maar dit waren geen aangepaste
motorfietsen voor militair gebruik. Ook het Russische leger kocht in 1913 een 200-tal
"normale" FN-motorfietsen aan. Later maakte FN ook limousine wagens voor de
Russische markt
In 1908 namen twee FN viercilinders deel aan de TT op Man, waarbij een
derde plaats werd behaald,

Tip 4 :
Wat was de spotnaam van de eerste
FN moto ?

….

Tip 5
Michel Ledermann houdt van raadseltjes , zolang
zE maaR mEt auto’s tE makEn hEbbEn natuuRLijk !
Soms moet je de wereld durven bekijken uit een ander
Perspectief !
Kan jij deze oplossen ? Welk getal zoeken we ?

Rebel without a cause
Mijn absolute bikersheld
is natuurlijk James Dean

Tip 6
Mijn held stierf zoals het moet . Stijlvol in een
Porsche. Deze Porsche was de eerste
doelgerichte Sportauto van het Duitse merk
Op welk type Porsche ben ik verzot ? We zoeken
cijfers

...

Michel Vaillant
Mijn naamgenoot Michel Vaillant is de enig vriend
met wie ik ooit mijn geheim deelde . Zijn ongelooflijke
prestaties liegen er dan ook niet om ! Niemand weet
Dan ook Dat “ le Caid “ in fEitE ovER mij Gaat
‘ LE kEt DE bRuxELLEs’ , ik bEn DaaR aLs GEboREn bRussELaaR
Bijzonder fier op !
Hoewel,,,Moulin du mouflu is Nog steeds
een bedevaartsplaats voor bikers !

Tip 7
Er werd zelfs een film gemaakt over Michel Vaillant
en Le Mans. Weet je welk album werd gebruikt
voor het scenario ? Iets voor cijferaars ?

..

Ik heb altijd iets gehad met cijfers en
getallen zegt Michel. een motor afstellen is dan ook
precisiewerk en soms schrijf Ik wat getallen op om ze
achteraf beter te onthouden, ik ben nogal een freak,
het moet juist zijn ,,,,
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Ik heb hier de coördinaten van mijn woning
opgeschreven , want ik vergeet steeds mijn huisnummer,
Tip 8
Kan jij mijn huisnummer terugvinden met de
Getallen die ik hierboven opschreef ?

..

Michel is zeker een tattoo man !
Hij liet zijn geheim dan ook gewoon op zijn rug zetten

Tip 9
Door welk land toerde Ché Guevara
in 1952 alvorens een
Onsterfelijke vrijheidstrijder te
worden ? Hij reed op een Norton 500
“ La ponDERosa” ,
het favoriete merk
Van michel , dat hij
Dan ook liet als
Tattoo zetten ,

,,,,,,,,,,

Vormgeving en design ! Wat hou ik daar toch van !
De Citroen Ds blijft een van mijn all time favourite
Wat een lijn , wat een rondingen !

Niet verwonderlijk dat de DS in het frans
wordt uitgesproken als déesse
Tip 10 :

Heb jij ook een inzicht in vormen ?
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We komen dichter !
Verzamel goed alle antwoorden Die u vond en u
bent klaar voor de finale
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Wat is toch dat geheim wat Michel ledermann
steeds in staat stelt zulke raceprestaties neer te
zetten ? Bent U klaar voor de ontknoping ?
Schrijf dan het woord Finale opdracht in de
zoom chatbox ! Veel succes !!

