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Instructiekaart: City Discovery 
Spel: 
Met een plattegrond en (onze smartphone) komt u op de mooiste en leukste plekjes van de stad, 

beantwoord daar vragen en maak creatieve en originele foto-opdrachten. Welk team verdient de 

meeste punten en wint de City Discovery? 

 

 

Wat krijgt u mee: 
 Loopkaart met oranje (= vraag) en groene stippen (= foto-opdracht) en blauwe stippen 

(mededelingen) 

 Smartphone met app, die werkt op internet en met GPS 

 Watervaste stift, hiermee kunt u op de plattegronden schrijven 

 
Uitleg app 
Het hoofdscherm van de telefoon bestaat uit 2 gedeelten. Aan de 

linkerkant het kaart icoon en aan de rechterkant het icoon met 

uw score.  

 

Het ‘kaart-icoon’  geeft de afstand tot een bepaalde vraag aan. 

Deze is standaard ingesteld op 100 meter. Als u zich binnen een 

straal van 100 meter begeeft, telt deze af. 

 

Bevindt u zich binnen een straal van ongeveer 15 à 25 meter, 

dan verschijnt er een vraagteken of fotocamera. Druk op het 

icoon en beantwoord de vraag of doe de foto-opdracht. 

 

Is het antwoord correct, dan ontvangt u 10 punten. Bij een foto-

opdracht hangt het aantal punten af van uw creativiteit en 

originaliteit. Mocht een foto niet naar uw zin zijn, dan kunt u meteen daarna  nog een foto 

maken. Desnoods een 3e of 4e keer. Heeft u de foto verstuurd, dan is herstel niet meer mogelijk.  

Let op: Maak de foto met de telefoon in horizontale stand 

 

Op het rechtergedeelte van het hoofdscherm ziet u de beker. Als u daar op drukt ziet u de 

realtime score van alle teams. Dit scherm gaat een half uur voor tijd op zwart zodat de 

tussenstand niet meer zichtbaar is.  

 

Met de smartphone kunt u niet bellen of sms'en. U kunt altijd het telefoonnummer bellen 

(uiteraard met uw eigen telefoon) dat hieronder vermeld staat. 

 

Mocht u onverhoopt op de homeknop gedrukt hebben, waardoor u uit het spel bent, druk dan op 

het icoon met Wave Event logo om terug te keren naar het spel. Let op: zet de telefoon niet 

in de slaapstand, in dat geval werkt de app niet. 

 

Organisatie: 
Buiten wordt door de spelleiding een teamfoto gemaakt, die daarna in de app zichtbaar is. Pas 

dan zijn de app en het spel actief en kunt u starten. U bent vrij om uw eigen route te bepalen. 

 

U krijgt van de spelleiding een bericht wanneer het spel is afgelopen. Succes!!! 

 


