
 

Hoe werkt het? 

1. Selecteer de interactieve 
kaart en activeer de GPS 

2. Loop naar een hotspot in 
de buurt (eigen positie 
blauw punt) zodat de 
hotspot oplicht 

3. Klik op de oranje button 
met flash icoon om de 
hotspot in te checken: je 
ontvangt altijd een bericht 
en/of nieuwe hotspot 

Tips goede GPS werking 

• Test de GPS thuis al een 
keertje met de speur.app 

• Geef je webbrowser 
toestemming om GPS te 
gebruiken 

• De GPS heeft enkele 
minuten nodig om 
nauwkeurig (fix) te 
worden 

Hoe werkt het? 

• Open een browser op je 
smartphone en ga naar 
https://speur.app 

• Vul de code in en klik op 
inloggen 

• Jullie zijn aangemeld bij 
de speurtocht 

Tip: zet de speur.app op het 
beginscherm van de 

smartphone 

Tips tijdens speurtocht 

• Start met een 100% 
opgeladen smartphone 

• Pen en papier zijn handig 
voor onderweg 

• Verdeel de rollen binnen 
het team (berichten, 
inchecken, foto’s zoeken) 

• Via menu > koppelen kun 
je andere speurtochten 
koppelen (klassement) 

UITLEG AANMELDEN SPEURTOCHT

UITLEG HOTSPOTS INCHECKEN
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menu

score team

voortgang speurtocht

berichten box foto aanwĳzingen

interactieve kaart live klassement

code speurtocht

wie speurt … ontdekt meer ….



Hoe werk het? 

1. Berichten verstuur je 
boven in de berichten 
box 

2. Verstuurde berichten 
staan rechts  

3. Ontvangen berichten 
staan links in de 
berichten box 

4. Nieuwe berichten komen 
boven aan de lijst erbij 

Goed om te weten 

• Check regelmatig je 
berichten box, zo mis 
geen informatie 

• Ongelezen berichten 
hebben een oranje stip 
achter het tijdstip 

• Scores worden 
weergegeven in de 
berichten box 

UITLEG BERICHT VERSTUREN / ONTVANGEN

Hotspot inchecken 

• Open de kaart en 
activeer de GPS 

• Loop naar een hotspot 
en check de hotspot in 

• Check de berichten 
box voor opdracht met 
foto-aanwijzing 

Foto-aanwijzing zoeken 

• Kijk goed rond in de 
buurt van de hotspot (5 - 
25 m) of je een foto uit 
lijst foto-aanwijzingen 
(laatste tab) kan vinden 

• Gebruik de aanwijzing op 
de foto (oranje balk) om 
de opdracht op te lossen 

Opdracht oplossen 

• Gebruik aanwijzing (NCL 
SWBDHL) om opdracht 
_A_ _ _OU_ _ _ _OO_ op 
te lossen 

• Stuur LANDBOUWSCHOOL 
via de berichten box naar 
de spelcomputer

UITLEG FOTO-AANWIJZINGEN
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wie speurt … ontdekt meer ….


