
Cadeaubon voor: ___________

Met deze bon en bijbehorende ‘huntcode’ 
kun je met 2 mobiele apparaten een team 

vormen om samen het spel 
Demasqué Maastricht te spelen.

Aon de geng! 

Jouw huntcode is: ___________

Veel plezier | väöl plezeer | have fun

#demasquemaastricht #veerzienvastelaovend



HANDIGE TIPS - VOORDAT JE ‘AON DE GENG’ KUNT
Download de Cluekeeper-app.
De persoon die de HUNTCODE invoert is de teamcaptain. Die kan teamleden 
toevoegen. Je kunt de app met 1 team gebruiken op maximaal 2 devices. Klik 
daarvoor als teamcaptain rechtsboven in het menu op “leden toevoegen” en vul de 
gebruikersnamen van je teamleden in. Maximaal dus 2 spelers per team. 

BELANGRIJK 
 • Zorg voor een device met volle batterij én internetverbinding.
 • Open DEMASQUÉ MAASTRICHT in de ClueKeeper-app en lees  
  de welkomsttekst.
 • Zet het geluid van je telefoon lekker hard ☺

OP PAD… AON DE GENG!
Waar start de route? 
De route begint bij het station en eindigt aan de andere kant van de 
Servaasbrug. Als je op je gemak loopt ben je twee uurtjes bezig. Met wat extra 
drankjes en stops onderweg kan het natuurlijk wat langer duren…

Bij elke vraag kun je klikken op ‘Toon Route’ om naar het juiste punt te 
wandelen. De vragen en opdrachten verschijnen als je op de juiste plek bent.

SPELREGELS
Invullen van de antwoorden:
 • Je kunt als team maar één keer een antwoord invoeren. Dit kan  
  in principe ieder lid van het team doen. Echter, als iemand een   
  antwoord invult, kun je niet meer terug. Overleg dus eerst even met  
  je mede-teamleden.
 • Het antwoordveld van de app is niet hoofdlettergevoelig.

PUNTENTELLING
 • Een goed antwoord levert elf punten op.
 • Bij elke vraag kun je ‘Hints’ opvragen. De eerste hint kost je geen  
  punten. Hint 2 kost drie punten en hint 3 kost acht punten en geeft  
  je het antwoord! Je bent dan dus wel ál je elf punten kwijt.

TIPS & TRICKS
 • Zie je niet hetzelfde als je teamcaptain in beeld? Klik dan in het  
  menu op ‘Synchroniseer nu’.
 • Heb je de introductietekst van een opdracht te snel doorgeklikt?  
  Klik dan in het menu op ‘Toon introductietekst’. 
 • Je kunt altijd linksboven op ‘Terug’ klikken om terug te gaan naar  
  een vorig overzicht. 
 • Ongeacht je antwoord kun je altijd door naar het volgende punt. Je  
  kunt zelfs vragen en opdrachten overslaan. 
 

SUCCES EN VÄÖL PLEZEER!


