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In dit boek hebben we leuke digitale extra’s gestopt. Om daarmee te 

kunnen spelen, moet je een telefoon hebben. En van tevoren een paar 

app’s hebben gedownload.

je moet weten

Ik ga op reIs en neem mee:

• (Android 2.1 of hoger) telefoon voor 
de AR spelletjes op de cover, pagina 
8, 14, 20 en 24

• of iPhone of andere smartphone voor 
de rest van de spelletjes

• Potlood
• Gum 
• Opschrijfboekje (om de scores bij te 

houden)
• Zwarte stift om de QR-code in te 

kunnen vullen op pagina 23
• Dobbelsteen
• Pionnen (voor ganzenbord pagina 16)
• Plakband of lijm
• Schaar (voor het kotszakje pagina 27)

 Wil je niet in het boek 
knippen (tuurlijk niet: zo’n 
mooi boek) kopieer dan van 
tevoren de flessenpost op 
pagina 5 en het kotszakje op 
pagina 27. En als je dan toch 
bezig bent: kopieer meteen 
een paar bingokaarten van 
pagina 30 extra zodat je die 
vaker kunt spelen.

 Op achterbanker.hyves.nl kun 
je foto’s plaatsen van de dingen die 
je doet onderweg, of een berichtje 
achterlaten voor anderen die ook 
onderweg zijn. Of misschien weet 
je nog wel meer leuke spelletjes 
voor onderweg. Check dus altijd 
achterbanker.hyves.nl (op plekken 
met gratis wifi).

zijn we?
watwaar

DownloaD Deze gratIs 

apps:

Voor Android en iPhone: 
• Dice, in plaats van een echte 

dobbelsteen
• Yes or no Decisionmaker, voor 

het spelletje op pagina 12
• Kots-app die hoort bij pagina 

26, zodat je je ouders voor de 

gek kunt houden

 Heb je geen Android-smart-
phone tot je beschikking? Geen 
nood: er is nog genoeg anders 
leuks te doen in en met dit boek!

wat is ar?
AR is de afkorting van Augmented Reality. Bij Augmented Reality is de werkelijke wereld 
gemixt met de virtuele. Het wordt ook wel toegevoegde realiteit genoemd. Er is een aantal 
manieren om deze techniek toe te passen. Zo kunnen automonteurs een speciale bril 
opzetten en meteen zien wat en hoe ze iets moeten repareren. Een andere bekende app die 
gebruikt maakt van Augmented Reality is Layar. Daarmee kun je je omgeving verkennen 
en bij bepaalde dingen laat de app informatie zien. Bijvoorbeeld waar een pizzeria zit. In dit 
boek hebben wij het gebruikt om het papier interactief te maken. Je richt je telefoon op een 
plaatje, en speciale software zorgt ervoor dat je op het telefoonschermpje iets ziet bewegen 
en zo spelletjes kunt spelen op je telefoon.

wat kun je doen? 

• 5 AR-spelletjes spelen 

• nep-kotsen 

• je eigen QR-code maken en kraken

We hebben apps voor iPhone en Android (bijvoorbeeld HTC Hero, HTC Magic en Samsung 
Galaxy) gemaakt. De AR-spelletjes zijn alleen nog geschikt voor een Android telefoon. 

Zorg dat je de apps thuis gedownload hebt of – als je dat vergeten bent – bij een 
benzinestation/wegrestaurant met gratis wifi. Onderweg de apps downloaden kan lastig en 
duur zijn.

 Teken hier de reis 

die jullie gaan maken. 

Probeer ook aan te 

geven waar jullie 

waarschijnlijk gaan 

stoppen
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ar-spelletjes
In totaal hebben we 5 AR-spelletjes bij dit boek gemaakt (voor een Android 2.1 of hoger): op 
de cover, pagina 8 en 9, 14 en 15, 20 en 21 en 24 en 25. Om hiermee te kunnen spelen moet 
je deze app hebben gedownload: ‘Op de Achterbank’. Ga naar Android Market en download 
de gratis app.

Je herkent de plekken in het boek waar je een AR-spelletje kunt spelen, aan dit teken 
Zodra je dit ziet, pak je je telefoon, zet je de app aan en houd je je telefoon 30 cm (de hoogte 
van dit boek) van de tekening af. Wat je dan moet doen, zie je vanzelf. Het gaat er bij de 
spelletjes steeds om hoe snel je bent. Je hoogste score kun je uploaden op  
achterbanker.hyves.nl.

Om de AR-spelletjes te spelen hoef je niet online te gaan en het kost je vader of moeder dan 
ook geen extra geld. Maar je moet dus wel van tevoren de app ‘Op de Achterbank’ hebben 
gedownload.

Qr-code
Op pagina 7 en 22 vind je allemaal raadsels. Als je die oplost, kun je op pagina 23 je eigen 
QR-code invullen. Een QR-code is een soort streepjescode in blokjes, die door een telefoon 
gelezen kan worden. Maar dan moet er wel een QR-reader app op de telefoon zitten. 
Tik ‘QR-code’ in bij de zoekfunctie en kies er ééntje uit. Let op: om deze app te kunnen 
gebruiken, moet je online gaan. Doe dat dus alleen op plekken waar gratis wifi is.

kots-app
Met de gratis kots-app kun je je ouders perfect voor de gek houden. Je hoeft alleen maar te 
zeggen: ‘Ik ben een beetje misselijk’ en dan de kots-app opstarten. Ook goed te gebruiken 
bij de auto-bingo op pagina 30. ‘Hou nu eens op met dat smerige geluid!’

welke DIgIDIngen kun je Doen?

Knip deze pagina uit, rol ‘m goed op, doe er een touwtje om of plak het 

rolletje vast met een stukje plakband, zodat het briefje makkelijk uit de fles 

kan worden gehaald. De flessenpost laat je achter op een tankstation of een 

rustplaats. Midden op een grote picknicktafel bijvoorbeeld. Of vraag of je de 

fles op de toonbank mag zetten (zie pagina 19).  

De flessenpost kan bestaan uit een brief aan een toekomstige liefde, een 

geheim, of een belangrijke tip: ‘Bestel hier géén soep, die is supersmerig!’. Ook 

leuk is een zelfgetekende schatkaart in de fles te stoppen die leidt naar iets 

lekkers dat jij ergens in de buurt hebt verstopt.

FlessenpostFlessenpost

Vind je deze fl
essenpost, schrijf dan een berichtje op achterbanker.hyves.nl, zodat de verzender kan zien dat je de post gekregen hebt. Vertel ook w

aar je hem
 gevonden hebt. z.o.z.

Wil je niet knippen in dit boek? Kopieer deze pagina dan of scheur hem eruit.

Bericht/schatkaart

Van  
 
(vul eventueel je schuilnaam in, zoals Zorroastergurk het 

verschrikkelijke Zuurmonster)

Iphone-app tIps

• Lotto Route 
Rij je door Frankrijk dan is dit een 
geweldige app als je van verzamelen houdt. Op ieder Frans nummerbord 
is aan de laatste twee cijfers te zien 
uit welk departement de auto komt. 
Met deze app kun je elk departement aanvinken en iets leren over dit 
departement.

• Nummerbord 
Bij deze app kun je de nummerborden van Nederlandse auto’s invullen. Je 
kunt dan zien hoe duur de auto nieuw was, wanneer hij gemaakt is en... of 
de auto gestolen is. 

anDroID-app tIps

• Kenteken Check 
Ongeveer hetzelfde als 
‘nummerbord’ hiernaast. Ga op 
jacht naar gestolen auto’s.

• Athlon brandstofprijs 
Wees een wijsneus en vertel waar 
jullie het goedkoopst kunnen 
tanken. Hou bij hoeveel geld je 
ouders uitsparen door naar jou 
te luisteren. Dit kan later van pas 
komen.

 gratIs wIFI 
Op vrijwel elk groot 
bezinenstation is er 
tegenwoordig gratis wifi. 
Daar kun je dus zonder 
extra kosten online gaan. 
Bijvoorbeeld om een 
berichtje te plaatsen op 
achterbanker.hyves.nl

Voordat je gaat, download je:

• Op de achterbank app

• Qr-reader

• Kots-app

*voor iPhone 
en Android

*voor iPhone 
en Android

*voor  Android 2.1 
en hoger
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Let op: Gebruik de QR-

reader app alleen op 

plekken met gratis wifi.

1  De vader van Maria heeft drie 
dochters: de oudste heet April, de 
jongste Juni. Hoe heet de middelste 
dochter? ...

a. Mei > (l)
b. Juli > (p)
c. Kun je niet weten > (l,p)
d. Maria > (niks)

2  ‘Fabiënne vond het heel tof dat 
Fien vroeg of ze mee wilde naar de 
film of de disco.’

Hoeveel ‘f’-jes staan er in deze zin?

a. 3 > (niks)
b. 4 > (e+j)
c. 5 > (a+n)
d. 6 > (e+n)

3  Wat is een risolavonieperigaam?

a. Een soort hoender > (a+b+f) 
b. Een bacterie > (b+f+e)
c. Een plant > (f+e+j))
d. Dat weet ik niet > (e+j+n)

4  Een boekenwurm eet zich door 
een tiendelige encyclopedie die in 
de goede volgorde in de boekenkast 
staat. Ieder deel is duizend pagina’s. 
De boekenwurm begint aan de 
voorkant van het eerste deel en 
eindigt op de achterkant van het 
laatste deel.

Qr-raadsel-raadsel

Een QR-code is een soort streepjescode die door een mobiele telefoon 
kan worden gelezen. Als je al deze raadsels en die op pagina 22 oplost, 
kun je op pagina 23 een veld invullen en zo je eigen code maken. Start de 
QR-reader app en hou hem voor de code. En... wat er dan op je schermpje 
verschijnt! 

Heb je een vergissing gemaakt? Ga dan naar pagina 32 en kies de QR-code 
die volgens jouw analyse de goede moet zijn.

Los de QR-raadsels op. Bij iedere oplossing hoort een vakje dat 

je zwart moet kleuren op pagina 23.

Van hoeveel pagina’s heeft de 
boekenworm gegeten? 

a. 1000  > (a+b+f+o)
b. 8000  > (a+e+k+n)
c. 9000  > (a+e+f+o)
d. 10000 > (b+f+n+o)

5  Het is rood en wit en scheurt met 
1000 km/uur door het bos

a. Paulus de kotskabouter  
> (a+d+e+k+o+q)

b. Paulus de kuskabouter  
> (a+e+f+k+o+q)

c. Paulus de crosskabouter  
> (a+b+f+i+o+q)

d. Paulus de diskabouter  
> (b+e+f+k+o+q)

6  Het is wit en het hangt in de boom

a. Een bos vanillevla  
>(b+c+d+f+h+i)

b. Een kudde chocoladevla  
> (b+d+f+h+i+p)

c. Een zwerm aardbeienvla  
> (d+f+h+m+p+q)

d. Een tros yoghurt  
> (c+f+i+l+m+q) 

7  Een slak zit in een tien meter 
diepe put. Iedere dag klimt hij vijf 
meter omhoog, maar ‘s nachts zakt 
hij weer vier meter omlaag.  
 

Wanneer is de slak uit de put?

a. 2e dag > (d+i+l+m+p)
b. 6e dag > (i+l+m+p+q)
c. 9e dag > (d+l+m+p+q)
d. 10e dag > (d+i+m+p+q)

8  Een man heeft een bak met twintig 
sokken. Tien zwarte en tien blauwe. 
De bak staat in de kelder waar het 
pik- en pikdonker is en je niks kunt 
zien. Hoeveel sokken moet hij uit de 
bak pakken om zeker te weten dat hij 
er twee van dezelfde kleur heeft?

a. 2 > (c+d+h)
b. 10 > (c+d+p)
c. 3 > (d+p+q)
d. 20 > (d+h+q)

9  Ik vind deze meerkeuzevraag 
stom omdat

a. Iedereen een hekel heeft aan 
meerkeuzevragen  
> (c+h)

b. Niemand van vragen houdt 
 > (c+p)

c. Ik alles stom vind  
> (niks)

d. Deze vraag slaat gewoon nergens 
op omdat dit antwoord goed is  
> (h+p)

Kijk welke letters achter het 

goede antwoord staan en maak 

deze zwart op pagina 23. Neem bij 

vraag 1 de eerste rij en bij vraag 5 

de vijfde rij. Stel dat bij vraag 9 ‘d’ 

het goede antwoord is, maak dan 

het blokje (9,d )zwart. 

zie pag 22 voor de 

rest van de QR-

raadsels. 

Ik, (naam)  

vond deze flessenpost op (datum)

Hij lag (plek waar je hem vond)

Zo viel de flessenpost me op:

Dit dacht ik toen ik de fles opende:

Dit is wat ik terug wil schrijven:

*Maak een foto van deze ingevulde kaart en zet -m op achterbanker.hyves.nl. Of typ het over. 



 33 Personenauto’s

 1 Politieauto

 1 Raceauto

 2 Ziekenwagens

 3 Bussen

 1 Tank

 1 Caravan

 1 Sphinx

 4 Piramides

 1 Luchtballon

 1 Astronaut

 11 Bomen

 4 Tulpen

 2 Stoplichten

 1 Drol

 2 Honden

 7 Tentharingen

 1 Vliegtuig

 3 Verkeersborden die wijzen

 2 Spoken

 1 Spookrijder

 3 Fietsers

 1 Super Mario

 2 Springschansen

 8 Gebouwen

 3 Euro

 9 Koeien

 1 Verloren schaap

 3 Rietsigaren

 4 Kabouters

 1 Man met een zwembroek

 9 Tenten

 2 Kersen

 1 Alien

 9 Tenten

 1 Gek klein mannetje met een 

paddenstoelenmutsje op

zoek
plaatje


