
Spelhandleiding Urban Challenge
Alle instructies heb je ook gekregen via mail. In die 
mail vind je ook de qr-code die nodig is om het spel 
te spelen. Check zeker je spam-box of ongewenste 
mail als je onze mail niet direct in je inbox vindt.

Fijn dat je je inschreef voor onze Urban Challenge! 
Hier vind je alle info die je nodig hebt om je 
missie tot een goed einde te brengen.

Wat?
De Urban Challenge is een speurtocht boordevol puzzels, 
doe-opdrachten, filmpjes en vragen die je langs beteke-
nisvolle plekken in Gent loodst, en je doet stilstaan bij het 
opgroeien in Gent. De tocht vertrekt aan het Veerleplein 
in Gent en eindigt aan het Geuzenhuis op de Kantien-
berg. Het eindpunt is dus niet hetzelfde als het begin-
punt, dus daar hou je best op voorhand rekening mee. 

Je kan de tocht samen met je ouders, gezins- of klasbub-
bel afleggen. Je moet een beetje kunnen spoorzoeken 
en kaartlezen, maar je zal heus niet verloren lopen!

Wat heb je nodig?
 › je GSM met de app Actionbound erop 

en oortjes / een hoofdtelefoon

 › de app Actionbound kan je gratis downloaden via 
de app store (Apple) of Google Play (Android)

 › let erop dat je een volle batterij hebt! Het spel kost wel wat 
energie, dus het is ook aangeraden om je energiebesparende 
modus op te zetten. Voor de zekerheid kan je ook altijd 
een powerbank meenemen, maar als je zuinig bent en 
tijdens het spelen niet te veel surft of andere dingen 
met je GSM doet kan je het spel zeker uitspelen

 › Geen 4g/internetverbinding? Geen probleem! De app werkt 
ook volledig offline (offline spelen is zelfs aangeraden). 
Bij sommige challenges zal je selfies of filmpje moeten 
uploaden. Als je offline speelt, wacht je tot je thuis 
verbonden bent met je wifi-netwerk vooraleer je de app 
afsluit. Je hebt de mogelijk om thuis je antwoorden en 
filmpjes/foto’s te uploaden voor je de app afsluit 

 › papier (bv. een notitieboekje)

 › pen of potlood

 › een dikke (alcohol)stift

Stap voor stap
 › voor deze stappen heb je internetverbinding nodig, 

die doe je dus beter thuis op voorhand

 › ga naar je app store of google play, zoek de Actionbound-
app, download en installeer op je gsm

 › open de app

 › druk op ‘scan code’ in het openingsscherm

 › scan de qr-code die je kreeg via mail

 › in de app heet een spel een ‘bound’

 › je krijgt dan twee opties: 
start bound: die is om mét internetverbinding te spelen, maar 
dat is dus helemaal niet nodig (en verbruikt tamelijk wat data) 
download bound: klik op deze optie en je speelt de bound 
volledig offline. Alle opdrachten zullen even goed werken, 

ook de interactieve kaartjes die erin verwerkt zitten

 › even geduld terwijl het spel geladen wordt

 › als de download klaar is verschijnt er een foto met een 
play-icoontje. Druk daarop en je kan beginnen

 › geef je naam in en druk op I agree. Vervolgens druk je op Let’s go!

 › begeef je naar het Veerleplein in Gent en je kan beginnen!

Tips & Tricks
 › je zal voor elke nieuwe opdracht telkens een nieuwe 

locatie op de route moeten zoeken. Daarbij wordt je 
geholpen door kaartjes waarop het doel staat, en een 
blauwe bol die jouw huidige locatie aangeeft. Die bol 
beweegt met jou mee. Er zijn ook tussenpunten, zodat 
je steeds zeker weet dat je op de goede weg bent

 › onderaan zie je ‘distance to target’. Dat geeft aan hoe 
ver je van het doel verwijderd bent. Soms kan een 
kaart verwarrend zijn, dus als je twijfelt of je de juiste 
richting uitgaat, kijk dan naar deze aanduiding en 
vergewis jezelf ervan dat de afstand kleiner wordt

 › is het kaartje te klein? Je kan het vergroten door op 
het vierkantje rechtsonder te klikken,  en met twee 
vingers kan je zoals op een foto heel ver inzoomen

 › veiligheid eerst! Hou je altijd aan de verkeersregels! 
Luister niet naar de geluidsfragmenten en kijk niet naar 
de filmpjes terwijl je op straat aan het wandelen bent

Succes!
Achteraf: het Feest in je Kot
Heb je de Urban Challenge doorstaan? Dan krijg je  achteraf 
een link waarmee je kan meedoen aan het Feest in je Kot, 
het virtuele Feest Vrijzinnige Jeugd van deMens.nu op 30 
april. Hier hoef je je dus niet meer apart voor in te schrij-
ven (meer info: https://feestinjekot.be/).

Je krijgt ook een rugzak met een feestpakket, zodat je zeker goed 
voorbereid aan het Feest in je Kot kan meedoen! Veel plezier!

Voor de ouders (voogd):  Attest klein verlet
Virtueel/online feest of niet, het Feest Vrijzinnige Jeugd geeft 
de ouders (voogd) recht op een attest klein verlet. Hierdoor 
kunt u een vrije dag bekomen op een werkdag voorafgaand 
of volgend op het weekend van 30 april (de datum van het 
Feest in je Kot). Wenst u gebruik te maken van deze rege-
ling? Vul op onze website het formulier in bij het kopje ‘attest 
klein verlet’. U krijgt dan het attest toegestuurd per mail.






