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In dit spel verdien je punten door verborgen plekjes te 
vinden in de stad, opdrachten te voltooien en raadsels 
op te lossen.

Op onverwachte momenten word je ook uitgedaagd 
voor een duel met de andere teams. En onderweg steek 
je ook nog heel wat op over het rijke verleden van de 
stad.

Wie neemt de leukste selfies, wie verzamelt de meeste 
bonuspunten en wie is de andere teams te snel af?

Super Sam is de digitale spelbegeleider die het spel in 
goede banen leidt en leuke weetjes spuit tijdens jouw 
tocht door de stad. Voor kwieke citytrippers, 
nieuwsgierige stadsavonturiers of eigentijdse 
teambuilders!
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Inhoud
•Stadskaarten met doe- en zoekopdrachten
•Spelkaarten met doe-opdrachten
•Scorekaarten met de puntenverdeling
•Handleiding met spelcode. Hiermee kan je één jaar 
onbeperkt spelen na de start van het eerste spel. 

Wil je nadien verder spelen? Koop dan een nieuwe 
spelcode op dasbox.be.

Vereisten
• Per team 1 telefoon of tablet met mobiele data 
• Op elk toestel: Facebook Messenger verbonden met een 
actieve Facebook account.

Doel van het spel
Wie bij het verstrijken van de speltijd de meeste 
punten heeft verzameld, wint het spel. De speltijd 
staat standaard ingesteld op 2 uur.

De spelleider kan de spelduur wijzigen op
dasbox.be/spelleider (zie pagina 13).
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Voorbereiding

1 • Kies een startplaats. Het sterretje op de stadskaart 
geeft de aanbevolen startplaats aan.

2 • Verdeel de groep in teams van 2 tot 6 spelers (3 of 4 
is ideaal). Het aantal teams waarmee je kan spelen, hangt 
af van de box die je hebt gekocht. 

3 • Zorg er voor dat elk team over minstens 1 opgeladen 
toestel met mobiele data beschikt.

4 • Elk team start Messenger, logt in met een verschillende 
gebruiker en zoekt Super Sam met @supersamdasbox in het 
zoekveld bovenaan.

5 • Geef elk team een stadskaart.
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Vereisten voor de Messenger account
Facebook legt bepaalde beperkingen op, waardoor
Super Sam NIET reageert op:

• berichten van een Messenger account die gekoppeld is 
met een niet-actief Facebookprofiel (minder dan 5 vrienden 
of speciaal voor het spel aangemaakt) of een profiel met 
heel strikte privacyinstellingen

• berichten gestuurd vanuit Messenger Lite

Zowat alle Messenger accounts zijn geschikt om Super 
Snap te kunnen spelen. Om zeker te zijn, stuur je het best 
vooraf een bericht naar Super Sam, bijvoorbeeld ʻHallo .̓

Geen antwoord? Vraag dan aan een andere speler
om in te loggen of stuur een bericht naar info@dasbox.be.4

6 • Verdeel alle groene opdrachtkaarten over de teams.

7 • Geef elk team een scorekaart. Hierop vinden ze de 
scoreverdeling, maar ook de webpagina met de livescores 
van alle teams en een Google Maps kaart met de locaties.

8 • Geef elk team de spelcode.



Super Sam, je virtuele gastheer

Het spel starten
Elk team start Messenger 
en zoekt naar Sam met 
@supersamdasbox (in 1 
woord) en stuurt ʻm een 
berichtje, bijvoorbeeld 
ʻHallo .̓ Sam zal dan 
vragen naar de spelcode.

5

Super Sam is onze gekke, virtuele 
gastheer. Hij schiet in actie van 
zodra je hem het nummer van een 
opdracht stuurt.

Sam is gek op selfies, pakt graag 
uit met weetjes over de stad en is 
altijd goedgeluimd.

Je kan het spel ook vooraf thuis uitproberen. Vergeet dan 
niet om na je test het spel af te sluiten op

dasbox.be/spelleider (zie pagina 13) zodat alles klaar 
staat voor het echte spel.
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Neem een foto van 
jezelf die een 

cactus likt
13

Verloop van het spel
Als alle teams in het spel zitten, dan kan elk team afzonder-
lijk op weg om opdrachten uit te voeren. Je bent volledig 
vrij in welke opdrachten je wanneer uitvoert: er is geen 
volgorde.

Er zijn drie soorten opdrachten:

•Doe-opdrachten staan op de groene 
spelkaartjes en zijn ook met groene bolletjes 
op de stadskaart aangeduid. Je voert ze uit 
waar je maar wil en stuurt een foto als bewijs.

•Denkopdrachten zijn raadsels die je kan 
oplossen op de plekken aangeduid met een 
rode bolletje op de stadskaart. 

•Zoekopdrachten staan met gele bolletjes op 
de stadskaart. Zoek op deze locaties naar de 
foto op de achterzijde van de kaart die bij 
deze locatie hoort.

Op het scorekaartje vind je 
hoeveel punten elke opdracht 
opbrengt. Bij een doe-opdracht 
kent de spelleider punten toe 
volgens de originaliteit en 
kwaliteit van de foto.
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Je kan ook bonussen verdienen. Wat je moet doen voor 
een bonus, staat vermeld op het scorekaartje.

De spelduur staat standaard ingesteld op 2 uur, maar de 
spelleider kan dit veranderen (zie pagina 13).

Super Sam zal je tijdens het spel geregeld meedelen 
hoeveel tijd er nog over blijft. Wie op het eind de meeste 
punten heeft behaald, wint het spel!

Tijdens het spel kunnen de spelers surfen naar dasbox-
.be/volglive om de fotoʼs, scores en acties van alle teams 
te bekijken.

Willen teams tijdens het spel een boodschap sturen naar de 
andere teams, dan kunnen ze dit met een bericht vooraf-
gegaan door een @. Bijvoorbeeld: @leuk spel hé?

Hoe voer je een opdracht uit?
Daʼs heel eenvoudig. Stuur Super Sam het nummer van een 
opdracht die je op de groene spelkaartjes of op de stads-
kaart vindt en Super Sam doet de rest.

Elke opdracht start dus met een getal dat je doorstuurt naar 
Super Sam.



Neem een foto met 
iemand op 
rollerskates
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Bij een denkopdracht geeft Super Sam je een raadsel over 
deze plek in de vorm van een meerkeuze- of een open 
vraag. Stuur je antwoord door en Super Sam vertelt je 
meteen of het goed of fout is.
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Bij een zoekopdracht vraagt Super Sam je om de stadskaart 
om te draaien en op deze locatie te zoeken naar de foto 
op de achterzijde van de stadskaart die bij deze locatie 
hoort. Heb je deze gevonden, neem dan een selfie op deze 
locatie en stuur de letter door die bij de foto staat. Super 
Sam vertelt je meteen of je de juiste link hebt gelegd.

Bij een doe-opdracht vraagt Super Sam je om een selfie 
door te sturen met je team en het resultaat.

Als je deze doe-opdracht wil 
doen, moet je het getal 52 
doorsturen.



super
snap

De duelopdrachten
Na ongeveer 20 minuten, zoekt Super Sam een moment uit 
om een duel te lanceren voor alle teams. Zij krijgen gelijkti-
jdig een duelopdracht voorgeschoteld en dit tegen de tijd.

Wie deze als eerste kan uitvoeren, krijgt de punten. De 
andere teams verdienen niets.

Je bent niet verplicht om het duel aan te gaan, maar zoʼn 
opdracht levert wel de meeste punten op!

Een team dat wil meedoen, voert het nummer van de 
duelopdracht in en stuurt een selfie door met het resultaat.

Dit duel wordt beoordeeld zoals een doe-opdracht. Dus 
indien er een spelleider actief is, zullen de punten pas 
worden toegekend als de spelleider deze opdracht heeft 
beoordeeld.

Indien niet, dan worden de punten automatisch toegekend 
aan het eerste team dat een foto heeft doorgestuurd.

Na het eerste duel, zal Super Sam nog geregeld duelop-
drachten doorsturen naar alle teams.
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De spelleider  
De doe-opdrachten en duels zijn te complex om door Super 
Sam te worden beoordeeld. Daarom raden we sterk aan 
om met een spelleider te spelen.

Dit is iemand uit de groep die niet mee speelt of zelfs niet 
aanwezig is. Van zodra een eerste speler is ingelogd, kan 
de spelleider aan de slag op dasbox.be/spelleider.

Hij/zij ziet de fotoʼs van alle 
doe-opdrachten en duels en 
kan punten toekennen 
volgens de originaliteit en 
kwaliteit van de foto. Dit kan 
op telefoons, tablets en 
computers.

Je kan er ook voor kiezen om zonder spelleider te 
spelen. In dit geval krijgen alle fotoʼs van doe-op-
drachten en duels automatisch de maximumscore.

De spelleider kan tot 6 punten 
toekennen voor een doe-op-
dracht.
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De functies van de beheerswebsite
1. Fotoʼs van doe- en duelopdrachten beoordelen

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

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

Wil je fotoʼs beoordelen,
kies dan voor
ʻI want to manageʼ
en je zal fotoʼs van de
doe-opdrachten en duels
zien verschijnen.

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 
doe-opdrachten en duels die ze uitvoeren!



12

2. Het spel live volgen

Op dit scherm kan de spelleider 
het spelverloop volgen met alle 
acties en fotoʼs van de teams.

3. Scores van de teams volgen

Let op!

Geef spelers geen toegang 
tot deze beheerswebsite, 
want ze kunnen er makkelijk 
opdrachten goedkeuren of 
zelfs het spel stilleggen!

De spelers kunnen wel 
terecht op:
dasbox.be/volglive.

De spelleider kan alle 
scores volgen en berichten 
sturen naar 1 team of 
allemaal tegelijk.

naar 1
team

naar alle teams
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4. Instellingen wijzigen

Wie een foto deelt op Facebook of Instagram 
met de hashtag #supersnapdasbox, maakt ook 
kans om een gratis spel naar keuze te winnen.

Einde van het spel
Sam zal duidelijk meedelen dat het spel is afgelopen en 
de winnaar bekend maken. De spelers keren dan terug 
naar de plek die ze voor het spel hebben afgesproken. 
Dit kan, maar hoeft niet de startplek te zijn.

De spelers kunnen de scores nog eens bekijken op 
dasbox.be/volglive en ze kunnen alle fotoʼs van het spel 
downloaden op dasbox.be/supersnapfotos.

Hier kan de spelleider het 
spel beëindigen. Dit 
gebeurt ook automatisch 
een uur na het verlopen 
van de spelduur.

De duurtijd wordt altijd 
ingesteld op 120 
minuten. De spelleider 
kan dit wijzigen, zelfs 
tijdens het spel.
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Als je met één team speelt, dan is er uiteraard geen 
competitie met andere teams. Je kan wel als doel stellen 
om 120 punten te halen binnen twee uur tijd of 60 
punten binnen een uur (als je korter wil spelen).

Met een school spelen
Super Snap wordt vaak met scholieren gespeeld. Bekijk 
onze tips voor scholen op dasbox.be/scholen

Foto’s downloaden na het spel
Als herinnering aan het spel, kan je na het spel de fotoʼs 
downloaden op dasbox.be/supersnapfotos. 

In een andere stad spelen
Wil je graag eens in een andere stad spelen, dan kan je 
een uitbreidingsset aankopen op dasbox.be. 

Neem contact op
Heb je nog vragen? Mail naar info@dasbox.be,
kijk op dasbox.be of bel +32 485 85 85 86. 

Met 1 team spelen
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