
Speurtocht VBK 
Leuk dat je meedoet met de VBK speurtocht!  
Om mee te kunnen doen met de speurtocht, moet je een paar dingen regelen.  

 Je moet toestemming hebben van je ouders (of verzorgers). 
 Je moet een team maken. Je mag zelf bepalen met wie je een team maakt en hoe groot je team is.  

o Je mag de speurtocht natuurlijk samen met vriendjes of vriendinnetjes doen! 
o De speurtocht is leuk voor jong en oud. Iedereen mag meedoen, ook als je niet (zo vaak) naar de 

kerk gaat! 
o Ben je nog wat jonger, dan is het handig als er ook een volwassene in je team zit. Vraag dus of je 

ouders, je opa of oma, je tante of oom, of je buurman of buurvrouw ook mee willen doen. 
 

 De speurtocht start donderdag 19 augustus tussen 13:00 en 15:30 bij de Hervormde Kerk van Sprang 
(https://goo.gl/maps/B2fd5iZu43niTgkAA). De speurtocht duurt ongeveer 1.5 tot 2 uur.  

o Als je om 15:30 start, dan is je eindtijd dus uiterlijk 17:30. 
o Probeer zo vroeg mogelijk te komen, dan kunnen we makkelijk iedereen verspreiden over de dag. 

 Het doel is om zo veel mogelijk punten te verzamelen.  
o Je krijgt GEEN extra punten als je snel klaar bent. Neem dus rustig je tijd om goed te speuren. 
o Hoe je WEL punten kunt verzamelen wordt duidelijk tijdens de speurtocht. 

 
 Je heb een smartphone (met een volle batterij) nodig. Deze smartphone heeft drie dingen nodig: 

o Een QR-code reader 
 Op de achterkant van dit formulier staat een QR-code. Probeer deze QR-code te scannen. 

Lukt dat niet, dan staan er op de achterkant van dit formulier ook een aantal tips hoe je 
dat wel zou kunnen doen. 

o Google Maps 
 De Google Maps app zou standaard op alle Android telefoons moeten zitten.  
 Heb je een  iPhone? Dan kan je de Google Maps app downloaden via de volgende link: 

https://apps.apple.com/nl/app/google-maps/id585027354. Je kan eventueel ook Google 
Maps in je browser gebruiken, maar dit is vaak minder praktisch. 

o Een data-abonnement 
 Dit data-abonnement heb je nodig om de antwoorden in te kunnen vullen tijdens de 

speurtocht en om de volgende locatie te kunnen vinden. 
 Heb je zelf geen data-abonnement? Vraag dan aan een van je ouders of je hun mobieltje 

mag gebruiken. Je kan ook samen met een vriendje of vriendinnetje de speurtocht gaan 
doen! 

 We verwachten dat je niet veel data nodig zult hebben voor de speurtocht. 50MB zou 
ruim voldoende moeten zijn.  

 Om extra data te besparen kan je overwegen om Google Maps offline te 
gebruiken. In de Google Maps app kan je eenvoudig de kaart van Sprang-Capelle 
van tevoren downloaden.  
 

 Zoek heel goed! Maar denk wel aan de volgende dingen: 
o Let op waar je gaat staan. Ga niet zomaar door iemands tuin lopen.  
o Er ligt nooit iets verstopt bij de buren.  
o Kijk goed uit bij het oversteken!  
o Ga niet rennen. Dat levert geen extra punten op en je zou zomaar iets kunnen missen.  
o Loop zo veel mogelijk over de stoep.  



 Wij zouden het fijn vinden als je je samen met je team zo vroeg mogelijk opgeeft via de QR-code op deze 
pagina! 

o Als je pas op donderdag om 15:30 besluit om mee te doen, dan kan dat natuurlijk ook!  
o Heb je je al opgeven, maar wil je nog iemand toevoegen aan je team? Dan kan je je registratie 

aanpassen via de ontvangstbevestiging die je hebt ontvangen in je mailbox.   
 

 De speurtocht vindt plaats op eigen gelegenheid. 
o Gaat er iets mis, dan kan je aanbellen bij een 

huis waar je een vraag hebt moeten 
beantwoorden. Hier woont altijd iemand van 
de kerk.  

o De speurtocht is ongeveer 2.5 kilometer lang 
en vindt plaats in het gebied dat staat 
aangegeven op het kaartje. 
 
De Kerkstraat wordt 2 keer overgestoken. 1 
keer voor de Mico bar en 1 keer bij het 
zebrapad voor de pastorie. Beide punten zijn 
overzichtelijke kruisingen.  
Rond de Kerkstraat zijn geen punten te 
behalen.  

Heb je verder nog vragen over de speurtocht? Stuur dan een 
appje naar Erik van der Klooster (06-13152530). Je mag ook 
mailen naar VBKSprang@gmail.com. 
 
Alvast veel succes en veel speurplezier met de speurtocht! 

Instructies om de QR-code te scannen 
 Android 

o Als je Android 8 (Android Oreo) of een 
nieuwere Android versie hebt, dan kan je je 
normale camera app ook gebruiken om QR-
codes te scannen.  

o Heb je een oudere Android versie of weet je 
niet welke Android versie je hebt? Ga dan 
naar de Play Store om een QR reader te 
downloaden. Bijvoorbeeld een van de 
volgende apps: 

 https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.kaspersky.qrscanner 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.secuso.privacyFriendlyCodeScanner  
 
 iPhone  

o Als je iOS 11 of een nieuwere iOS versie op je iPhone hebt, dan kan je de camera app van de 
iPhone gebruiken om QR-codes te scannen. 

o Heb je een oudere iOS versie of weet je niet welke iOS versie je iPhone heeft? Ga dan naar de App 
Store om een QR reader te downloaden. Bijvoorbeeld de volgende app: 

 https://apps.apple.com/us/app/kaspersky-qr-scanner/id948297363  


