
 

 Dé app voor speurtochten, rondleidingen, 

educatieve spellen en andere avonturen! 
 

  
 

 

 

 
 

 

Mogelijkheden WebAdventure 
 
Wat kun je allemaal doen met de WebAdventure? Er is heel veel mogelijk. Hierna staan een aantal 
voorbeelden.  
 

Tochten en wandelingen 
 

 Maak een moderne en interactieve routebeschrijving die deelnemers via hun eigen mobiele telefoon 
kunnen volgen 

 Start met een kennismaking bijvoorbeeld door een hartelijk welkom van een ‘gids’ via een video 

 Maak de routebeschrijving levendig met foto’s, video’s, afbeeldingen en Google Maps 

 Attendeer deelnemers automatisch via GPS-coördinaten op bijvoorbeeld hoogtepunten in de route of 
een heerlijk restaurant 

 Maak een speurtocht voor kinderen/gezinnen met vragen en opdrachten tijdens de route 

 Maak een wandel-, vaar-, auto- en/of fietstocht voor volwassenen in de omgeving met (historische) 
informatie over de streek en bezienswaardigheden  

 Maak een speurtocht voor jong en oud waarbij meerdere thema’s (b.v. gericht op natuur of cultuur) 
aangeboden kunnen worden 

 Organiseer eenvoudig een wedstrijd waarbij groepen de strijd aan gaan om zoveel mogelijk punten 
te scoren tijdens de route 
 

Ook dit is goed op om te weten: 

 

 De verschillende trajecten (tochten) zijn altijd beschikbaar, maar ze kunnen ook tijdelijk in- en 
uitgeschakeld worden. Dus staat er een tocht gepland en het is slecht weer, dan zet je heel 
eenvoudig een alternatieve verkorte route in 

 De organisatie/beheerder kan berichten sturen naar deelnemers van de app, zoals het versturen van 
een ‘alarm’ bericht  

 Het is mogelijk om eigen informatieschermen aan te maken die deelnemers via het menu in de app 
kunnen bekijken. Handig voor bijvoorbeeld je contactgegevens (in geval van nood) of andere 
belangrijke informatie.  

 De trajecten kunnen ingevoerd en aangeboden worden in verschillende talen 

 Deelnemers kunnen in de app een actuele scorelijst bekijken. Daarnaast kunnen via het 
beheersysteem (CMS) de deelnemers & scorelijst bekijken en eventueel exporteren naar Excel  

 
 

   
 
We komen graag langs voor een uitgebreide demonstratie van de mogelijkheden en kunnen ook specifieke 
wensen bespreken. 
 

Meer informatie op: https://webadventure.app/toerisme 

https://webadventure.app/toerisme

