Opdracht 2

Bospatrouille
07-04-2020

Beste leden en ouders,
Op de volgende pagina vinden jullie de opdracht welke wordt begeleid door Bert van der Veen
0610784193.
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

Voor het invoeren van een coördinaat in maps.me, klik op het vergrootglas en tik het coördinaat in,
let op dat de punten en spaties letterlijk worden over genomen.
Voor overige zaken kijk even online voor de gebruikshandleiding van maps.me, mocht je er niet uit
komen.
Zoals eerder genoemd gaat De Bospatrouille er vanuit dat onze leden zich aan de maatregelen van
het RIVM houden.
De Belangrijkste maatregelen zijn:
-

1,5 meter afstand
Maximaal twee personen (of met je eigen gezin)
Hoest nies in je elle boog
Was je handen direct bij thuiskomst
Eén of meer verschijnselen BLIJF THUIS!!!

LETOP deze opdracht telt mee voor de grote boog en is uit te voeren vanaf 10 april t/m 13 april
17:00.

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.

Succes namens,
STAF - Bospatrouille 74
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Opdracht 2:
Code: Pasen 2020
LET OP: Lees deze gehele opdracht eerst goed door!
Bereid je goed voor en zorg dat je alle spullen die nodig hebt, ook meeneemt.

Opdrachten:
1) Ga naar maps.me en voer coördinaat 52.060303, 6.079308 in en ga naar dit punt.
2) Op dit punt aangekomen, zoek dan naar een wit plastic busje (filmrolletje). Als je het vindt
open het busje en pak het bovenste plastic schijfje. Bewaar dit goed en lever dit op het
eindpunt in.

3) Sluit het busje en leg het terug op dezelfde verstopplek. Tenslotte noteer de naam van deze
plek. (1p)

4) Ga coördinaat 52.062899, 6.070416, op welke weg ben je? Noteer de naam. (1p)

5) Ga naar het coördinaat op 52.064422, 6.07552. Noteer de naam van het gebouw/terrein bij
deze plek. (1p)
6) Ga naar het laatste coördinaat op 52.059514, 6.081853. Noteer de naam van deze BPT plek.
(1p)

7) Zoek op deze plek naar een zwart kistje in het sparrenbos. Doe in het kistje een blaadje met
namen van de deelnemers van jouw team en noteer de datum en tijd van aankomst op het
blaadje. Stop dit in het kistje. Maak een foto met het blaadje en muntje leesbaar erop en
post deze foto in de BPT Algemeen app. (1p)

8) Ga terug naar het clubhuis en lever het muntje in, samen met de antwoorden en de code op
een blaadje met daarop ook de namen van de deelnemers van jouw team. Doe het
antwoordenblad en muntje in het groene kistje, dat op ca. 10-15 meter west van de ingang
ligt. Sluit het kistje weer en plaats het terug op de plek. Opdracht uitgevoerd!

Veel succes!

NB. Starten kan pas op vrijdag 10 april 2020 en eindigt op maandag 13 april om 17.00 uur.
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Puntentelling:
De wekelijkse opdrachten zullen apart van elkaar gaan mee tellen. Er zijn dus iedere week punten te
verdienen voor de grote boog. Zo zal de groep met de beste score 40 punten verdienen voor de
jaarlijkse grote boog competitie.
Totaal zullen er 10 opdrachten worden uitgedeeld en daarmee kunnen de groepen veel punten
verdienen voor de grote boog.
De grote boog is een jaarlijkse competitie waarbij iedere groep het gehele jaar door punten kan
verdienen. Op de jaardag zal deze prijs worden uitgereikt.
De punten telling hiervan werkt als volgt.
1e plek 40 Punten, 2e plek 30 Punten, 3e plek 20 Punten, 4e plek 10 punten.
De groep met de meeste punten, wint.
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