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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 Supersnap. 
Ondertussen kom je ook nog wat te weten over je 
omgeving!

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

Voor 1 tot 18 spelers.

super
snap

5

Het spel starten
Praat tegen Das Bot om te beginnen. Kies voor ʻeen spel 
leiden .̓ Geef dan de stad in, en maak een keuze. Je zit dan 
meteen in het spel! Je krijgt ook een code. De andere 
teams moeten voor ʻmeespelenʼ kiezen en die code invoer-
en om met je mee te spelen. Als dat bij elk team het geval 
is, kan iedereen vrij in de stad rondlopen om punten te 
verzamelen.

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

Dit zijn enkele rollen die je kan kiezen:

Doener
Ziet de stad als zijn podium. Opdrachten zijn meer punten 
waard, en je mag er meer doen - ook als ze van dezelfde 
kleur zijn!

Ontdekker
Vindt razendsnel alle hoekjes en kantjes van een stad. Je kan 
meer stadsdetails inzenden, en die worden ook meer waard.

Historicus
Specialiseert zich in het achterliggende verhaal. Bij elk 
ingezonden stadsdetail krijg je een quizvraag waarmee je 
punten kan verdienen.

Onderzoeker
Een crack in het speuren naar clues en het oplossen van 
raadsels. Als je deze rol kiest mag je een stadsraadsel 
oplossen en zo extra punten verdienen.

Uitslover
Wil per se de beste en de snelste zijn. Alle teams krijgen een 
opdracht. Als jij de eerste bent die de opdracht correct 
voltooit, krijg je een hoop punten.

Hierop staat een symbool dat 

verwijst naar het Franse 

keizerrijk onder Napoleon aan 

het begin van de 19de eeuw.

ST05

Neem een foto met 

iemand in uniform 

(geen agent)

#P01

• Voltooi een opdracht     5 pt.  (max. 1 / kleur)

• Vind een stadsdetail     3 pt.  (max. 7)

• Link een story aan een locatie   3 pt.

• Los een stadsraadsel op    5-8 pt. (later in het spel)

• Doe een uitdaging     6-8 pt.  (later in het spel)
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Inhoud
• 4 kaarten met fotodetails en plattegrond met genum-
merde locaties
• 90 missiekaarten met supersnap-missies, in 6 kleuren
• 16 storykaarten met stukjes verhaal
• 4 kaarten met de instructies in het kort (ʼcheat sheetʼ) en 
opbergruimte
• 1 handleiding

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

Doel van het spel
Wie het eerst de titel van Super Snapper draagt, wint het 
spel. Dat word je door 80 punten te verdienen.

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

   

Niveaus
Voor elke 10 punten die je kan verzamelen, stijg je een 
level. Je krijgt een nieuwe eretitel en je kan dan een rol 
kiezen. Tijdens het spel kan je dus tot 7 keer een rol 
selecteren.

Je kan er dan voor kiezen om een reeds gekozen rol nog te 
versterken, of om iets totaal nieuws te proberen. Je blijft de 
huidige toestand van de reeds gekozen rollen behouden.

Messenger
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Een opdracht voltooien
Je kan een opdracht op één van de gekleurde kaartjes 
voltooien voor 5 punten. Als je voor een bepaalde 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: Neem een foto van een rode dubbeldekker  
 (in Londen)

• Blauw: Opdrachten met de bewoners van de stad.
 Voorbeeld: Neem een foto van iemand in uniform

• Geel: Iets met een toestel of vervoersmiddel.
 Voorbeeld: Neem een foto van een old-timer

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

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

• Grijs: Wordt niet gebruikt in een spel met meerdere  
 spelers. Zie pagina 13: ʻVersie voor 1 team .̓ 11

10 pt.

20 pt.

40 pt.

60 pt.

70 pt.

80 pt.

Baby Snapper. Eindelijk, je eerste snapjes!

Junior Snapper. Je snapt het al een beetje.

30 pt. Wannabe Snapper. Rhythm is a dancer!

Power Snapper. Wow, snapperd!

50 pt. Senior Snapper. Je grijze baard is een snapje waard.

Lord Snapper. Een autoriteit in het snaplandschap.

King Snapper. Dat is ook een soort vis.

Super Snapper. De onbetwiste keizer der snap!

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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Neem een foto van 
iemand op 
rollerskates

21

3

Voorbereiding
• Verdeel de teams. Als je met meer dan 2 spelers bent, 
raden we aan om dit spel te spelen met 3 teams in totaal.

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

• Elk team start Messenger, logt in (indien nodig) met een 
verschillende gebruiker en begint een gesprek met Dasbot-
demo. De chatbot zal het team instructies geven (zie 
pagina 4).

• Geef elk team een plattegrond met fotolocaties.

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

• Geef elk team vier story-kaartjes.

• Geef een kaart met de instructies in het kort aan elk 
team.
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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 
fotodetails in totdat je het raadsel hebt opgelost!

Een uitdaging winnen
Als je voor de ʻUitsloverʼ-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.
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Lees de opdracht goed. Als er op het kaartje staat “neem 
een foto met”, dan is het de bedoeling dat minstens één 
van de teamleden op de foto staat.

Als je een geldige foto (of audio/video) hebt genomen 
voor een opdracht, moet je ʻm posten in de chat met de 
bot. De bot zal erop reageren. Kies voor ʼOpdrachtʼ en 
geef erna het volgnummer in dat rechtsonder op het kaartje 
staat.

Das Bot zal je punten toekennen en de opdracht nog eens 
herhalen (zodat de anderen kunnen checken wat je 
afbeelding moet voorstellen)

Als je niet de juiste opdracht hebt gefotografeerd, kunnen 
andere teams dat aanduiden. Dan wordt je post ongeldig. 
Het spel is pas leuk als iedereen gewoon eerlijk is, 
natuurlijk.

Standaard mag je maar 5 opdrachten doen, eentje van 
elke kleur. Als je opdrachten op zijn, zal je op een andere 
manier punten moeten vergaren.

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

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 
nummer te sturen die bij de locatie staat, 
bijvoorbeeld 3.

14

In plaats van een race tegen andere teams te doen, moet je 
nu een opdracht op een grijs kaartje voltooien vooraleer je 
verder kan spelen. Zoʼn opdracht is dan wel 7 punten of 
meer waard.

De grijze opdrachten hebben meestal (maar niet altijd) iets 
te maken met de stad.

Als je het onderste uit de kan wil halen qua toeristische info 
tijdens het spel raden we je aan om zo snel mogelijk voor 
de ʻHistoricusʼ-rol te kiezen. Zo krijg je al snel quizvragen 
en extra weetjes over de locaties.

Maak een fake 
radiocommercial 
over een lokale 

specialiteit
76

Als je tevreden bent over je 
inzending, stuur je het naar 
de bot met de code in de 
rechteronderhoek (hier: 
76).

DAS BOX.
© 2016
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Das Bot
De chatbot is tegelijk een toeristische gids en een spellei-
der. Hij houdt de progressie van de teams bij, geeft toeris-
tische weetjes bij de stadsdetails en geeft toelichting bij de 
opdrachten.

Je kan hem enkele dingen vragen tijdens het spel. ʻAnnu-
leerʼ is een keuze voor een bepaald soort opdracht-
ongedaan maken, met ʻscoreʼ krijg je het scorebord, en met 
ʻ@ʼ spreek je de andere spelers aan.

Je vindt de bot op Facebook. Zijn naam is ʻDas Bot .̓ Log in, 
voeg ʻm toe (het is een pagina) en begin er tegen te 
praten.

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

Na het inzende van het stadsdetail vraagt de bot of er een 
story bij past. Als je denkt dat je story bij het stadsdetail 
past, kies je voor ʻjaʼ 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. Je kan deze 
raadsels enkel oplossen als je voor de ʻOnderzoekerʼ-rol 
hebt gekozen (hierover verder meer).

Indien je bijvoorbeeld de selfie met deze 
koe gevonden hebt op locatie 5 stuur je 
een foto door. Kies voor ʻStadsdetail .̓ De 
geef dan eerst het nummer van de locatie 
door: 5. Erna het volgnummer van het 
stadsdetail: 8. 9

Lees de opdracht goed. Als er op het kaartje staat “neem 
een foto met”, dan is het de bedoeling dat minstens één 
van de teamleden op de foto staat.

Als je een geldige foto (of audio/video) hebt genomen 
voor een opdracht, moet je ʻm posten in de chat met de 
bot. De bot zal erop reageren. Kies voor ʼOpdrachtʼ en 
geef erna het volgnummer in dat rechtsonder op het kaartje 
staat.

Das Bot zal je punten toekennen en de opdracht nog eens 
herhalen (zodat de anderen kunnen checken wat je 
afbeelding moet voorstellen)

Als je niet de juiste opdracht hebt gefotografeerd, kunnen 
andere teams dat aanduiden. Dan wordt je post ongeldig. 
Het spel is pas leuk als iedereen gewoon eerlijk is, 
natuurlijk.

Standaard mag je maar 5 opdrachten doen, eentje van 
elke kleur. Als je opdrachten op zijn, zal je op een andere 
manier punten moeten vergaren.

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 3 punten 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 moet minstens één van de teamleden op de selfie staan.

Als je bijvoorbeeld deze story 
kan linken aan het stadsdetail 
en de locatie, stuur je het 
volgnummer 5.
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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. 
Deze versie is een soort ludieke à la carte-tocht waarin 
bijna alle elementen van het spel zitten.

Neem een kaart met fotolocaties, trek 2 kaarten van elke 
kleur (behalve grijs), neem 6 story-kaartjes en 5 grijze 
kaartjes. Start een gesprek met de bot (zie p. 4-5). Gebruik 
#start1team om een éénspelermodus van de bot te 
activeren.

De bedoeling is om binnen het uur Supersnapper te 
worden. Hierbij volg je de spelregels van het spel met 
meerdere team, met één uitzondering: De Uitslover-rol is 
anders.

Als je wil weten waar iederen uithangt tijdens het 
spel kan je Glympse Express gebruiken, te vinden 
op de Play Store. Met die app deel je je positie 
meteen via eender welke chatdienst. Je kan instellen 
hoe lang je je positie deelt.

Hierop staat een symbool dat 
verwijst naar het Franse 

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