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In dit spel strijd je om de titel van Super Snapper! 
Verdien punten door stadsdetails te vinden, opdrachten 
te voltooien en stadsraadsels op te lossen. Of durf je de 
andere teams uit te dagen tot een duel?

De stad wordt je speelveld en de camera van je 
smartphone een krachtig wapen in Super Snap. 
Ondertussen kom je ook nog wat te weten over je 
omgeving!

Voeg de digitale spelbegeleider Das Bot toe en laat ʻm 
weetjes spuien terwijl jij een spannend spel speelt. Voor 
kwieke citytrippers, nieuwsgierige stadsavonturiers of 
eigentijdse teambuilders!

Voor 1 tot 20 spelers.

super
snap
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Inhoud
• 4 kaarten met stadsdetails en plattegrond met genum-
merde locaties
• 90 missiekaarten met supersnap-missies, in 6 kleuren
• 16 storykaarten met stukjes verhaal
• 4 kaarten met de instructies en chatbotcommandoʼs in het 
kort (ʼcheat sheetʼ) 
• 1 handleiding met spelcode (onbeperkt spelen in 1 stad)

Vereisten
• Minstens 1 Android-, iOS- of Windows-toestel
• Facebook Messenger™ met ingelogde account
• Mobiele dataverbinding

Doel van het spel
Wie het eerst de titel van Super Snapper draagt, wint het 
spel. Dat word je door 100 punten te verdienen.

Je kan punten verdienen op allerlei manieren. Je leest er 
meer over op pagina 5 en verder.

Messenger
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Voorbereiding
1 • Ga naar de startplaats (het groene sterretje op de 
kaart)

2 • Verdeel de groep in teams van 2 tot 6 spelers. Je kan 
dit spel ook met 1 team spelen (zie p.14).

3 • Zorg ervoor dat elk team over een opgeladen smart-
phone met mobiele dataverbinding beschikt.

4 • Elk team start Messenger, logt in met een verschillende 
gebruiker en zoekt de chatbot ʻsupersnapʼ (in 1 woord) via 
het zoekveld bovenaan.

5 • Geef elk team een plattegrond met fotolocaties.

6 • Laat alle teams van elke kleur (behalve grijs) twee 
kaarten trekken. 10 opdrachtkaarten per team dus.

7 • Geef elk team vier story-kaartjes.

8 • Geef een kaart met de instructies in het kort aan elk 
team.



Das Bot, je spelbegeleider
De chatbot is tegelijk een vriendelijke toeristische gids en 
een meedogenloze spelleider.Hij houdt de progressie van 
de teams bij, geeft toeristische weetjes bij de stadsdetails 
en geeft toelichting bij de opdrachten.

Je kan de chatbot enkele dingen vragen tijdens het spel. 
Deze vind je op de kaartjes met de instructies.

Zoek naar supersnap (in 1 woord) in Messenger en stuur 
ʻm een berichtje, bijvoorbeeld ʼHalloʼ!

Het spel starten
Laat alle teams de spelcode ingeven die je in de doos vindt. 
De chatbot zal je meteen in het juiste spelletje droppen, en 
je vertellen wat je moet doen. Je kiest zelf wanneer je start.

Je kan het spel ook vooraf thuis uitproberen door de 
spelcode in te geven. Vergeet dan niet om na je test het 
bericht ʻstopʼ te sturen naar de chatbot, zodat alles weer 
klaar staat voor het echte spel.

Eenmaal het spel is gestart, heb je 3 mogelijkheden: 4
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• Je voert een opdracht uit (op de gekleurde kaartjes), 
neemt een foto en stuurt die naar Das Bot (zie pagina 6)

•Je zoekt een stadsdetail (gele locaties op de kaart), 
neemt een foto en stuurt die naar Das Bot (zie pagina 8)

• Je gaat naar een raadsel (rode locaties op de kaart), 
typt ʻraadselʼ en lost het raadsel op dat Das Bot je stuurt 
(zie pagina 9)

Je kan meer opdrachten, stadsdetails of stadsraadsels doen 
afhankelijk van de rol die je kiest (zie pagina 11)

Hoe verzamel je punten?
Je hebt meerdere manieren om punten te vergaren:

Hierop staat een symbool dat 

verwijst naar het Franse 

keizerrijk onder Napoleon aan 

het begin van de 19de eeuw.

ST 05

Neem een foto met 

iemand in uniform 

(geen agent)

13

• Voltooi een opdracht     5 pt.  (max. 5)

• Vind een stadsdetail     4 pt.  (max. 10)

• Link een story aan een locatie   4 pt.

• Los een stadsraadsel op    6-8 pt. (max. 1)

• Doe een uitdaging     6-8 pt.  kies uitslover



Neem een foto van 
iemand die 

cuberdons eet
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Neem een foto van 
iemand op 
rollerskates

21

Neem een foto van 
een draaiende 
wasmachine

44

Neem een foto met 
een nestkastje in 

een boom

59

Neem een foto van 
jezelf die een 

cactus likt

67

Maak de kortste 
reisdocu ooit over 

de stad

80
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Een opdracht voltooien
Je kan een opdracht op één van de gekleurde kaartjes 
voltooien voor 5 punten. Als je meermaals voor de doener- 
rol kiest, kan je zelfs nog meer punten verdienen. Hierover 
verder meer.

De kaartjes zijn onderverdeeld in categorieën:

• Roze: Opdrachten die specifiek over de stad gaan.
 Voorbeeld: Foto met een rode dubbeldekker (in Londen)

• Blauw: Opdrachten met de bewoners van de stad.
 Voorbeeld: Foto van iemand in uniform

• Geel: Iets met een toestel of vervoersmiddel.
 Voorbeeld: Foto met een old-timer

• Groen: Een opdracht met een dier, een plant of voedsel.
 Voorbeeld: Foto met een chihuahua

• Zwart: Tast de grenzen van de goede smaak af.
 Voorbeeld: Foto van jezelf in een mobiele wc

• Grijs: Missies. Optioneel in een spel met meerdere teams.
 Zie pagina 14: ʻVersie voor 1 team .̓



Neem een foto met 
iemand op 
rollerskates

21
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Je kan er voor kiezen om met een spelleider te spelen die 
de opdrachten goed- of afkeurt (zie p. 12) Of je kan Das 
Bot alle fotoʼs automatisch laten goedkeuren. Kies je voor 
dit laatste, wees dan eerlijk en verpest het spel niet door 
fotoʼs te nemen die niet overeenstemmen met de opdracht!

Standaard mag je maar 5 opdrachten doen. Als je meer-
maals voor de Doener-rol kiest, kan je er meer doen. Als je 
opdrachten op zijn, zal je op een andere manier punten 
moeten vergaren.

Lees de opdracht goed. Als er op het kaartje staat “neem 
een foto met”, dan is het de bedoeling dat er zo veel 
mogelijk teamleden op de foto staan.

Neem de foto door op het ʻfoto-icoontjeʼ te klikken in 
Messenger en stuur ʻm naar de bot. De bot zal erop 
reageren. Kies voor ʼOpdrachtʼ en geef erna het 
volgnummer in dat rechtsonder op het kaartje staat.

Als je bijvoorbeeld de 
opdracht op deze kaart hebt 
voltooid, moet je volgnummer 
21 doorsturen.
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FBR 6

3 4

7 8

11 12

15 16

FBR 10

FBR 14

FBR 2

Indien je bijvoorbeeld de selfie met het 
rode beeldje gevonden hebt op locatie 16 
stuur je een foto door. Kies voor Stads- 
detail. De geef dan eerst het volgnummer 
van het stadsdetail door: 16. Erna het 
nummer van de locatie op de kaart: 13.

Selfie met een stadsdetail
Je krijgt tijdens het spel een kaartje mee met daarop 16 
fotoʼs: stadsdetails die je op een bepaalde locatie kan 
vinden. Je kan 4 punten (of meer) verdienen door een selfie 
te nemen met die details op de juiste locatie. De locatie van 
elk stadsdetail komt overeen met één van de gele locaties 
die op het kaartje aangeduid zijn.

Er moeten zo veel mogelijk teamleden op de selfie staan.

FBR 1

FBR 5

FBR 9

FBR 13

FBR 6

FBR 3 FBR 4

FBR 7 FBR 8

FBR 11 FBR 12

FBR 15 FBR 16

FBR 10

FBR 14

FBR 2
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Een story aan een stadsdetail linken  
Je krijgt aan het begin van het spel enkele stories mee: 
gele kaartjes met een stukje verhaal op. Deze teksten 
vormen het vervolg van de infotekst die je krijgt als je een 
stadsdetail gevonden hebt.

Na het inzenden van het stadsdetail vraagt de bot of er 
een story bij past. Als je denkt dat je story bij het stadsde-
tail past, kies je voor ja en geef je het volgnummer in dat 
rechtsonder op het kaartje staat.

Een stadsraadsel oplossen
Een stadsraadsel is een cryptische open vraag die Das Bot 
je stelt. Het raadsel heeft altijd te maken met een specifieke 
plek, op het kaartje aangeduid met de rode locaties.

Hiermee kan je 5 punten of meer verdienen.9

Als je bijvoorbeeld deze story 
kan linken aan het stadsdetail 
en de locatie, stuur je het 
volgnummer 5.

Hierop staat een symbool dat 
verwijst naar het Franse 

keizerrijk onder Napoleon aan 
het begin van de 19de eeuw.

ST 5

super
snap



Dan zal de bot je een cryptische vraag stellen. Let op! 
Vanaf dat  moment mag je enkel nog antwoorden op de 
open vraag. Stuur dus geen fotoʼs voor opdrachten en 
stadsdetails in totdat je het raadsel hebt opgelost!

Een uitdaging winnen
Als je voor de Uitslover-rol gaat, kan je anderen uitdagen.  
Dan moeten alle teams zo snel mogelijk een door Das Bot 
gekozen opdracht voltooien. Als je zoʼn uitdaging wint, kan 
je 6 punten of meer verdienen. Enkel de uitdager kan 
hierbij punten krijgen.

Je kan bij de start 1 raadsel doen, erna moet je voor de 
Detective-rol kiezen om er nog te doen (hierover meer op 
de volgende pagina).

Als je een raadsel mag en kan oplossen, 
moet je bij aankomst op de locatie aan 
Das Bot laten weten dat je klaar bent 
voor het raadsel. Dat doe je door het 
woord raadsel te sturen als je er bent. 
Dan vraagt de bot naar het nummer dat 
bij de locatie staat, bijvoorbeeld 3.

10
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Levels
Voor elke 10 punten die je kan verzamelen, stijg je een 
level en kan je een rol kiezen.

Doener
Je mag meer opdrachten doen! Als je vaker voor deze rol 
kiest, worden opdrachten ook meer punten waard.

Ontdekker
Je kan meer stadsdetails inzenden! Kies je vaker voor deze rol, 

worden de stadsdetails ook meer punten waard.

Historicus
Bij elk ingezonden stadsdetail krijg je een quizvraag waarmee 
je punten kan verdienen.

Detective
Als je deze rol kiest, mag je een stadsraadsel oplossen en zo 

extra punten verdienen.

Uitslover
Alle teams krijgen een opdracht. Als jij de eerste bent die de 
opdracht correct voltooit, krijg je een hoop punten. Anders: 
niks!
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De spelleider
Je hebt de mogelijkheid om een spelleider aan te stellen die 
op een computer of mobiel toestel het spel live kan volgen 
en de fotoʼs van de opdrachten kan beoordelen. Dit is niet 
verplicht, je kan ook zonder.

De spelleider kan het spel pas beginnen volgen nadat een 
speler een eerste actie heeft uitgevoerd in het spel. Surf 
daarna naar dasbox.be/supersnaplive en voer de naam 
van de stad en de spelcode in.

Foto’s van opdrachten beoordelen
Wil je fotoʼs beoordelen, kies dan voor ʻI want to manageʼ 
en je zal fotoʼs van de opdrachten zien verschijnen.
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Bij elke foto verschijnt de tekst van de opdracht. Keur je 
goed, dan krijgt het team de punten.

Je kan zelfs met meerdere personen de fotoʼs beoordel-
en. Op de ʻinstellingenʼ pagina vink je de teams aan die 
jij wil beoordelen en enkel hun fotoʼs zullen te zien zijn.

LET OP! Kies je er voor om fotoʼs te beoordelen, dan 
moet je dit blijven doen voor de rest van het spel. Zo 
niet, dan krijgen de spelers geen punten meer voor de 
opdrachten die ze uitvoeren!

Je kan er ook voor kiezen om geen fotoʼs te beoordelen, 
druk dan niet op ʻI want to
manageʼ. In dit geval zullen
alle fotoʼs automatisch worden
goedgekeurd.

Het spel live volgen
Of je nu fotoʼs beoordeelt of niet,
je kan de scores en de acties in
het spel live volgen op de
website.
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Versie voor 1 team
Als je met een klein groepje bent of maar één smartphone 
ter beschikking hebt, kan je de versie voor 1 team spelen.

Neem een kaart met fotolocaties, trek 2 kaarten van elke 
kleur, en 5 grijze kaartjes. Neem 6 story-kaartjes.

Je moet binnen de twee uur Super Snapper worden. Hierbij 
volg je de spelregels van het spel met meerdere teams, met 
één uitzondering: je kan de Uitslover-rol niet nemen.

In plaats van een race tegen andere teams te doen, kan je 
nu ook opdrachten op de grijze kaartjes doen. Die 
opdrachten hebben meestal iets te maken met de stad.

Maak een fake 
radiocommercial
over een lokale 

specialiteit

Als je tevreden bent over 
je inzending, stuur je het 

naar de bot met het getal 
in de rechteronderhoek 

(hier: 76).
76

Einde van het spel
Het team dat als eerste 100 punten haalt, wint. Das Bot
zal dit meedelen aan alle teams. Willen de andere teams
nog verder spelen tot ze ook 100 punten halen, dan
kunnen ze dit doen.
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