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De speeltuin is het vertrekpunt van het spel voorzien van de volgende 
installaties: 1 bord en 6 decoders.

Spel speelwijze

Voeg een nieuwe dimensie
aan uw speeltuin toe

WEB ADVENTURE® is een interactief en ludiek schatzoekersspel. Zij neemt 
deelnemers mee in zowel virtuele avonturen als in avonturen die ervoor 
zorgen dat zij talrijke keren terug moet komen naar de betreffende speeltuin.

Bewegwijzeringbord
In de speeltuin staat een bord die de kinderen uitnodigt een 
schatzoekerstocht te beginnen.

De decoders

6 decoders (kasten: 14 x 14 cm) worden in de 
speeltuin geïnstalleerd. Zij maken het mogelijk 
de in cijfers omgezette berichten te ontcijferen. 
Deze zijn nodig om vooruitgang te boeken in de 
schatzoekerstocht van WEB ADVENTURE®.
De decoders worden volledig met de hand 
bediend, ze hebben geen elektrische of 
elektronische aansluiting nodig.

Stap 1: Stap 2: Stap 3: 

Schrijf  je  thuis  in  op  de  site 
www.proludicwebadventure.com 
en maak je eigen personage aan. 
Treed binnen in de wereld van 
WEB ADVENTURE® en ontdek de 
codes en raadsels. Deze maken het 
mogelijk om vooruitgang te boeken 
en je missie te volbrengen.

Ga terug naar de speeltuin met 
de in cijfers omgezette berichten 
van het spel WEB ADVENTURE®.
Vind de 6 decoders die er 
verspreid zijn om de berichten te 
ontcijferen.

Wanneer je thuis terug bent, los je 
de raadsels op dankzij de letters die 
je hebt gevonden op de decoders. 
Behaal punten en ga vooruit in het 
spel.
Vergelijk je score met die van 
andere kinderen uit de hele wereld 
dankzij het klassement.

Ontdek op de site 
www.proludic-webadventure.com 
een fantastische schatzoekerstocht 

die in deze speeltuin gemaakt 
kan worden!
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In WEB ADVENTURE®,  creëert de deelnemer 
zijn Avatar (1). Deze zal hem begeleiden bij de 
spelvoortgang en uiteindelijk terugbrengen naar 
de speeltuin. Aldaar kan hij de berichten ontcijferen. 
De cijfers worden omgezet in berichten. 

(1) Avatar: Persoonlijkheid uit het internetspel

Terug naar de speeltuinDe deelnemer neemt de letters over die overeenkomen 
met het cijferbericht. Dit doet hij door middel van de 
6 decoders die over de speeltuin verspreid zijn.

De letters die gevonden zijn
op de decoders van de speeltuin: 

 
A     C     I     S     R     E     N

De deelnemer lost het raadsel op met behulp van 
internet. Daarvoor gebruikt hij de letters die hij in 
de speeltuin heeft gevonden.

Voortzetting van het spel op het internet

A    C      I      S      R    E    N

Antwoord:  RACINES
(=WORTELS)

Voorbeeld van een in cijfers omgezet
bericht uit het spel WEB ADVENTURE®:

Spelletjes op het internet
Voorbeeld van een op te lossen 

raadsel van een speeltuin te Frankrijk

Gevonden raadsel:

Je permets à l’arbre de tenir debout

 (= Ik maak het de boom mogelijk 
rechtop te blijven staan)
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Waarom zou u de uitrusting
WEB ADVENTURE® installeren?  

Een eenvoudig initiatief voor een nieuwe speeltuin 
dynamiek
Wanneer u kiest voor WEB ADVENTURE®, kiest u voor:

meer bezoek aan uw speeltuinen

contact met de speeltuingebruikers via een 
speciale internetsite

de opname van uw speeltuinen in een 
netwerk met andere steden die hetzelfde 
systeem hebben overgenomen

innovatie in uw speeltuinen

Een nieuw spel, 
nieuwe manieren van spelen

trekt nieuwe speeltuingebruikers aan. 
Gebruikers die liever schatzoeken dan 
motorieke activiteiten uitvoeren

integreert rolstoelgebruikers in de 
speeltuin. Zij spelen op dezelfde manier als 
de valide kinderen daar de decoders volledig 
toegankelijk zijn

zorgt voor talrijke deelnemeruitwisselingen. 
Zij delen informatie om vooruitgang te  boeken 
bij de schatzoekerstocht

motiveert deelnemers terug te komen naar 
de speeltuin om hun schatzoekerstocht voort 
te zetten

bevordert de talrijke uitwisselingen tussen 
ouders en kinderen in het bijzonder voor de 
oplossing van de raadsels

geeft een nieuwe culturele en pedagogische 
dimensie aan de speeltuin

WEB ADVENTURE®:

WEB ADVENTURE®, 
is al beloond!

Proludic heeft de prijs ‘Janus 
du Service 2010’ van het Franse  
Design Institute ontvangen ter 
erkenning van het WEB ADVEN-
TURE® concept. Het is een prijs 
die gesponsord wordt door het 
Franse ministerie van Industrie 
en Internationale handel.
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