Opdracht 0

Bospatrouille
24-03-2020

Beste leden en ouders,
Leuk dat je aan onze eerste try-out opdracht wilt uitvoeren. Om de opdrachten die gaan volgen goed
te ontwerpen hebben wij eerst een try-out versie gemaakt. Na deze opdracht ontvangen wij graag
van jullie de punten die wij wat moeten verduidelijken.
Het idee is dat er iedere woensdagochtend een opdracht online komt en dat deze opdracht tot
uiterlijk zondag kan worden ingeleverd. Zo is er voldoende tijd om de opdracht uit te voeren. Dit kan
alleen, met zn tweeën of met je eigen familie. LET OP, wij verzoeken jullie om niet met de
Bospatrouille groep aftespreken of andere groepen naar buiten te gaan, anders zijn deze
maatregelen allemaal voor niks.
Bij deze try-out zijn er nog geen punten te verdienen, maar de volgende opdrachten leveren punten
op. Hoe deze puntentelling werkt, wordt later deze week gedeeld.
Zorg er voor dat je ook deze eerste try-out opdracht serieus neemt en daardoor de volgende
opdrachten goed kunt uitvoeren.
Voor deze en de opdrachten die gaan volgen heb je nodig:
-

Smartphone
Maps.me (gratis te downloaden in de PlayStore)
De kaart Gelderland – Apeldoorn (thuis te downloaden voor offline gebruik)
Eisen boekje
Papier en pen
Goed humeur

Kijk even online voor de gebruikshandleiding van maps.me mocht je er niet uit komen.
De Bospatrouille gaat er vanuit dat onze leden zich aan de maatregelen van het RIVM houden.
De Belangrijkste maatregelen zijn:
-

1,5 meter afstand
Hoest nies in je elle boog
Was je handen direct bij thuiskomst
Eén of meer verschijnselen BLIJFT THUIS!!!

Op de volgende pagina start je de try-out opdracht.
Succes namens,
STAF - Bospatrouille 74
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Opdracht 0:
Deze opdracht bestaat uit een leuke wandeling welke je met je gezin kunt doen en ook de hond kan
gezellig mee
.
START en eindpunt: Bospatrouille Clubhuis
1.
2.
3.
4.
5.

Open de app Maps.me
Ga naar coördinaat 52.053356, 6.076844
Ga naar coördinaat 52.048796, 6.0767 en voer punt 4 uit.
Deel je locatie met de spel coördinator, Bas Hendriks 0653628078.
Ga naar de Carolinaberg;
Loop naar het pad waar de paal staat met aanduiding, wandelnetwerk knooppunt 65.
Ga naast de paal staan en loop 55 meter het pad in.
Na 55 meter zoek je binnen een straal van 10 meter een kist. In deze kist zit een lijst, vul jouw
gegevens in en stop de lijst weer terug in de kist. LETOP de lijst MOET altijd terug in de kist !
6. Na het uitvoeren van deze opdrachten loop je terug naar het clubgebouw.

Voorbeeld puntentelling:
Met het maken van deze opdracht zou je bijvoorbeeld 1 punt kunnen verdienen wanneer, de
gedeelde locatie correct is en jou naam op de lijst staat.
Iedere groep mag maximaal drie leden inzetten om dus drie punten te verdienen. Dit houdt niet in
dat de rest van de groep deze opdracht niet kan uitvoeren, want als één van de leden het fout heeft
kunnen jullie elkaar verbeteren of de beste delen met de spel coördinator. Zo heeft iedere groep de
mogelijkheid om daadwerkelijk drie punten te verdienen.
Totaal zullen er 10 opdrachten worden uitgedeeld en daarmee kunnen de groepen totaal 30 punten
verdienen. Na deze 10 opdrachten zullen wij kijken of de maatregelen versoepeld worden zodat we
weer lekker met z’n alle het bos in kunnen.

De opdracht was kort, maar gemaakt om even te testen en om jullie kennis te laten maken met
maps.me

Wij ontvangen graag onduidelijkheden om zo de volgende opdrachten nog beter en overzichtelijker
te kunnen maken.

De volgende opdracht volgt woensdagochtend 1 April en dat is geen grap!!
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