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Instructies CMS & APP WebAdventure 
 
Quik Start: 
Als eerste moet er een traject aangemaakt worden in WebAdventure. (bijvoorbeeld een route voor een 
rondleiding, wandeling of speurtocht).  
 

 Toevoegen van een nieuw traject:  
o Trajecten > Toevoegen traject 
o vul de informatie in en klik op de knop Toevoegen 

 
Met een toegangsleutel kun je 1 of meerdere toegangscodes aanmaken voor je traject(en). Via deze code 
kan een gebruiker van WebAdventure een traject opstarten. Met WebAdventure kun je een QR-code per 
toegangssleutel aanmaken, zodat gebruikers via deze QR-code automatisch het juiste traject van 
WebAdventure kunnen opstarten met hun mobieltje. 
 

 Toevoegen van een nieuwe toegangsleutel:  
o Toegangsleutels > Toevoegen toegangsleutel 
o vul de informatie in en klik op de knop Toevoegen 

 
Een traject in WebAdventure bestaat uit meerdere trajectpunten. Een trajectpunt is de pagina die een  
deelnemer van WebAdventure krijgt te zien. Er zijn verschillende type trajectpunten. Bijvoorbeeld 
‘standaard’(informatie), ‘vraag’, ‘keuze’, ‘legpuzzel’, ‘opdracht’, etc..  
 
LET OP: Bedenk vooraf per trajectpunt welke type trajectpunt je wilt gebruiken. Het is namelijk niet mogelijk 
achteraf het type trajectpunt te wijzigen! 
 

 Wijzigen trajectpunt ‘start’:  
o Trajectpunten > Overzicht trajectpunten 

o klik bij het trajectpunt ‘start’ op  
o wijzig de informatie en klik op de knop OK of Opslaan 

 Wijzigen trajectpunt ‘stop’:  
o Trajectpunten > Overzicht trajectpunten 

o klik bij het trajectpunt ‘stop’ op  
o wijzig de informatie en klik op de knop OK of Opslaan 

 Aanmaken alle overige trajectpunten:  
o Trajectpunten > Trajectpunt toevoegen > en selecteer het gewenste type 
o vul de informatie in en klik op de knop Toevoegen 

 Gebruik van sjablonen (kant-en-klare trajectpunten):  
o Toevoegen enkel trajectpunt: 

 Sjablonen > Overzicht Sjablonen 

 klik bij sjabloon op  
 selecteer het traject waar dit sjabloon aan gekoppeld moet worden 
 klik op de knop OK 
 wijzig eventueel het trajectpunt 

o Toevoegen meerdere trajectpunten: 
 Sjablonen > Overzicht Sjablonen 
 Klik bovenaan op de knop Alle toevoegen via categorie-sjabloon 
 Selecteer het traject waaraan je de trajectpunten wilt toevoegen 
 Selecteer de gewenste categorie  
 Klik op de knop OK 
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 Volgorde voor trajectpunten aanpassen:  
o Trajectpunten > Overzicht trajectpunten 
o klik bovenaan op de knop Trajectpunten sorteren > en selecteer het juiste traject 

o wijzig de volgorde door middel van het ‘grijpen’ van een trajectpunt  m.b.v. de muispijl en 
versleep het trajectpunt naar de gewenste positie 

o klik op de knop Opslaan  

 Ook handig om te weten;  

o via Deelnemers > Overzicht deelnemers kun je (test-)deelnemers van WebAdventure 

verwijderen 
o via Deelnemers > Overzicht deelnemers  kun je de hoogste scores bekijken via sorteren op 

de kolom Totaalscore, door erop te klikken  
o via Deelnemers > Deelnemers exporteren kun je een export maken van alle deelnemers 

naar Excel   
o via Deelnemers > Scorelijst exporteren kun je een export maken van een scoreoverzicht 

naar Excel   
 
Opmerking: Wanneer je een trajectpunt wilt indelen bij een (nieuw) trajectdeel, moet je deze eerst aanmaken 
via Trajectdelen > Overzicht trajectdelen en pas daarna kun je deze bij een trajectpunt koppelen. 
 
Bij een trajectpunt van het type ‘opdracht’ kan een controle aangezet worden met 1 wachtwoord. Wanneer 
deze controle wordt aangezet bij een opdracht, dan kan de deelnemer pas verder met WebAdventure na het 
invullen van het wachtwoord (door organisator/spelleider). Hierna kan de deelnemer doorgaan en worden de 
punten toegekend. Het wachtwoord voor elke opdracht is standaard ingesteld op: w@chtw00rd 
 
Aanmaken ganzenbord: 
Voor het gebruik maken van een ganzenbordspel zijn standaard de instellingen voor het systeem gebruikt 
zodat er een ‘doorlopende’ ganzenbordspel ontstaat (dus zonder een vaste start op nr. 1 en een finish) : 
 
Startnummer bepalen: Ja (hiermee kan men dan meerdere deelnemers tegelijk laten starten op een eigen te 
kiezen nummer; dus niet alle deelnemers van nummer 1 laten starten)  
Met een finish: Nee (wanneer het laatste nummer is bereikt zal vanaf 1 verder worden gegaan waarbij de 
reeds uitgevoerde nummers overgeslagen worden.)  
Wachtwoord voor uitvoeren opdracht: niet ingesteld. (wanneer een opdracht is opgenomen in het 
ganzenbord dan kan men direct door naar het volgende nummer, zonder dat er een wachtwoord ingevuld 
moet worden - en er dus geen controle uitgevoerd kan worden door een spelleider.   
 
Wanneer wel een start en finish gewenst is en/of een wachtwoordopgave bij opdrachten, dan dient 
(vooralsnog) WEBCOMP dit aan te passen en geldt dit voor alle aanwezige en uitgevoerde  
(ganzenbord-)trajecten. 
 
 

 Toevoegen traject:  
o Trajecten >Toevoegen traject  
o selecteer ‘ganzenbord’ bij Traject type  
o vul de verdere informatie in voor je traject 
o klik op de knop Toevoegen 

 
Je kunt nu zelf nieuwe trajectpunten aanmaken of uit een sjabloon een nieuwe aanmaken en aanpassen 
naar eigen wensen. 
   

 Aanmaken nieuw trajectpunt voor ganzenbord:  
o Trajecten > Overzicht trajecten 
o zoek in het Overzicht trajecten naar het ganzenbord-traject waar het trajectpunt aan 

gekoppeld moet worden  

o klik op in het kolom Traject op het juiste traject (met  ) om het detailvenster te tonen 

o klik in het deelvenster “Gekoppelde trajectpunten” op het pictogram  
o klik op het gewenste type trajectpunt 
o vul de informatie in 
o klik op de knop Toevoegen 
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 Aanmaken trajectpunt uit sjabloon voor ganzenbord (via Overzicht trajecten):  
o Trajecten > Overzicht trajecten 
o zoek in het Overzicht trajecten naar het ganzenbord-traject waar het trajectpunt aan 

gekoppeld moet worden  

o klik op in het kolom Traject op het juiste traject (met  ) om het detailvenster te tonen 

o klik in het deelvenster “Gekoppelde trajectpunten” op het pictogram   
o selecteer bij Sjabloon het gewenste sjabloon 
o klik op de knop OK 
o wijzig eventueel de informatie en klik op de knop OK of Opslaan 
 

 

 Toevoegen toegangsleutel:  
o Toegangsleutels > Toevoegen toegangsleutel 
o vul een toegangsleutel in  
o selecteer bij Traject het aangemaakte ganzenbord traject 
o vul eventueel de overige informatie in  
o klik op de knop Toevoegen 

 

 Volgorde ganzenbord aanpassen (via Overzicht trajecten):  
o Trajecten > Overzicht trajectpunten 

o zoek in het Overzicht trajecten naar het ganzenbord-traject en klik op  

o wijzig de volgorde door middel van het ‘grijpen’ van een trajectpunt  m.b.v. de muispijl en 
versleep het trajectpunt naar de gewenste positie 

o klik op de knop Opslaan  
(aan de hand van deze volgorde worden automatisch de loopnummers bepaald voor het 
ganzenbordspel) 

 Alle trajectpunten exporten:  
o Trajectpunten > Trajectpunten exporteren 
o een standaard dialoog voor het downloaden verschijnt: open het bestand in Microsoft Excel 
o sla het bestand op onder een andere naam en pas eventueel de kolommen e.d. aan 

(het nummer wat achter de trajectpunten staat (referentie) is het loopnummer van het 
ganzenbordspel, het is dus handig om een uitdraai te maken voor het evt. klaar zetten van 
spullen die nodig zijn voor het uitvoeren van opdracht bij het betreffende nummer)  
 

Wanneer alle trajectpunten voor het ganzenbord klaar zijn en het ganzenbordspel uitgevoerd gaat worden, 
heb je naast de spullen die je eventueel nodig hebt voor de opdrachten alleen nog nummers nodig om deze 
op te hangen op de locatie waar de betreffende vraag of opdracht uitgevoerd moet worden. Je kunt 
eventueel gebruik maken van een kant en klaar bestand met nummers van  t/m 150 op A4 formaat. Deze is 
te downloaden via de link ‘Nummering voor Ganzenbordspel’ op https://webcomp.nl/klanten 
 
En… dobbelstenen zijn niet nodig ;-). Veel plezier!    
 
 

https://webcomp.nl/klanten

