
zit met  

en we gaan naar 

naam 

op . . - . . - . . . .  (datum) 
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Dit boek is het kleine broertje van ‘Op de Achterbank’. 
Dat is een groot oranje vakantiedigidoeboek met nog 

meer spelletjes, raadsels en dingen om onderweg te doen. 

je moet weten

Ik gA Op reIs en neem mee:

Ik ga op reis en neem mee:
• mobiele telefoon
• potlood
• gum
• plakband of lijm
•  schaar (voor het kotszakje 

pagina 10)

WAt Is Ar?

AR is de afkorting van Augmented Reality. Bij Aug-
mented Reality is de werkelijke wereld gemengd 
met de virtuele. In dit boek hebben wij het gebruikt 
om het papier op pag 7 interactief te maken. Je 
richt je telefoon op een plaatje, en op het telefoon-
schermpje zie je dan iets bewegen. Zo kun je een 
spelletje spelen op je telefoon. 

zijn we?
watwaar

DOWnlOAD Deze grAtIs Apps:

•     Yes or no Decisionmaker, voor 

het spelletje op pagina 21

•  Kots-app die hoort bij pagina 

10, zodat je je ouders voor de 

gek kunt houden (alleen voor 

iPhone)

Wat kun je doen?
• raadsels beantwoorden
• zoekplaatjes 
• AR-spelletje spelen
• nep-kotsen
• kotszakje vouwen
• handenlezen
• grote Op de Achterbank-boek winnen
• durf-al spel

We hebben apps voor iPhone, iPad en Android (bijvoorbeeld HTC Hero, 
HTC Magic en Samsung Galaxy) gemaakt. 

We hebben een aantal pagina’s uit dat grote boek ook weer hierin 
gebruikt. Namelijk de pagina’s waarbij je een app kunt gebruiken om 
ermee te spelen. Zoals het zoekplaatje op pagina 7 dat niet zomaar 
een zoekplaatje is, maar waarin een digitale code zit, waarmee je 
een spelletje kunt spelen op een mobiele telefoon. Maar ook zonder 
telefoon is dit een leuk boekje, hoor.

 Gaan jullie naar 
oma? Of gewoon lekker 
even op vakantie in 
eigen land? Teken hier 
de reis die jullie gaan 
maken. Zet een grote 
A bij de plek waar je 
vertrekt en een grote 
B bij waar je naartoe 
moet. Trek dan een lijn 
van A naar B.

 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.
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Ar-spelletjes
Om het AR spelletje te kunnen spelen moet 
je deze app hebben gedownload: ‘Op de 
Achterbank’. Ga naar Android Market of 
Appstore en download de gratis app. Wat 
je dan moet doen, zie je vanzelf.  Om het 
AR-spelletje 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.

kots-app
Met de gratis kots-app kun je je ouders 
voor de gek houden. Je hoeft alleen maar te 
zeggen: ‘Ik ben misselijk’ en dan de kots-app 
opstarten, je eigen kotsgeluiden opnemen en 
dan weer afspelen. Ook goed te gebruiken bij 
de auto-bingo op pagina 14. ‘Hou nu eens op 
met dat smerige geluid!’

Welke DIgIDIngen kun je DOen? Ar-spelletje

Voordat je gaat, download je:
• Op de Achterbank-app
• Kots-app

*voor iPhone 
en Android

*voor  Android 2.1 
en hoger en voor 
iPhone

De volgende pagina en pagina 22 zijn zoekplaatjes. Je 
zoekt alle dingen die naast de tekening staan. Maar als 

je een mobiele telefoon kunt scoren, kun je met de zoek-
plaat van de volgende pagina ook een AR-spelletje spelen. 
Zet de app aan en houd je telefoon 30 cm van de tekening 
af. Het gaat er bij dit spelletje om hoe snel je de apen uit de 
Eiffeltoren kunt tikken. Als je ze geraakt hebt, worden ze 
rood. Je hoogste score kun je uploaden op achterbanker.
hyves.nl. of hieronder invullen.

score
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 39 Gebouwen 

 1 Eiffeltoren

 12 Apen

 1 Croissant

 1 Super Mario

 1 Vlinder

 8 Fietsers

 10 Fietsen

 1 Helicopter

 1 Boek

 2 Raketten

 4 Lelijke eendjes

 3 Zwanen

 3 Tenten

 3 Bananen/Bananenschillen

 1 Mannetje in bananenpak

 1 Molen

 1 Krant

  4 Rare kleine kabouterige 
mannetjes

  1 Een soort 

buideleekhoorn-achtig 
beest

 1 Koningin

 4 Grafzerken

 1 Boot

 4 Oervarkens

 1 Bushalte

zOek
plaatje


