
WaterStratego
Fiets, Lees, Beantwoord, Speel en wordt Wijzer!

Bent u een Cultuurhapper, Speurneus of Strateeg?
De Cultuurhapper stapt op de fiets en leest op ieder WaterKnooppunt (een zogenoemd 
cultuurhistorisch punt op of langs het water) de cultuurhistorie èn de belevenissen van de schipper. 

De Speurneus heeft onderweg als extra activiteit dat hij drie vragen over ieder WaterKnooppunt 
beantwoord. De antwoorden kan de Speurneus controleren via het internet (mobiele 
telefoon/computer) onderweg of bij thuiskomst.

De Strateeg leest de informatie en beantwoordt onderweg de vragen via internet (mobiele 
telefoon/computer). Op het niveau ‘Strateeg’ kunt u een tegenspeler (team/persoon) kiezen en 
-door tegen elkaar te spelen- van elkaar winnen of verliezen. 

Bepaal zelf waar u start 
De Cultuurhapper, Speurneus of Strateeg kan op ieder willekeurig WaterKnooppunt starten. Ook de 
volgorde waarin u de Knooppunten bezoekt, kunt u zelf bepalen.

Fietsrouteplanner
Op de homepage bevindt zich een link naar de fietsrouteplanner van de Provincie Zuid-Holland. U 
kunt deze planner bijvoorbeeld gebruiken om van huis naar het eerste Knooppunt te fietsen.

Cultuurhapper:
1. Klik op de homepage op de groene knop (Recreëren voor Cultuurhappers)
2. Kies voor een vaarweg en een vertrekpunt 
3. Klik op ‘Afdrukken Spelbenodigdheden’, en de fietsroute, de WaterKnooppunten met 

cultuurhistorische feiten & belevenissen verschijnen in een nieuw venster
4. Druk deze benodigdheden af op de printer

Speurneus:
1. Klik op de homepage op de blauwe knop (Recreëren voor Speurneuzen)
2. Kies voor een vaarweg en een vertrekpunt 
3. Vul uw spelernaam en een 10-cijferig nummer in 
4. Klik op ‘Afdrukken Spelbenodigdheden’: de fietsroute, de WaterKnooppunten met 

cultuurhistorische feiten & belevenissen en de vragen verschijnen in een nieuw venster
5. Druk deze benodigdheden af op de printer
6. Ga onderweg/als u weer thuis bent naar http://www.waterstratego.nl/vraagantwoord.htm. 

Vul een 10-cijferig nummer in en meld u aan. Nu kunt u de vragen beantwoorden, ziet u of u 
goed of fout hebt geantwoord en kunt u de spelconsequenties bekijken.

Strateeg:
1.   Klik op de homepage op de rode knop (Recreëren voor Strategen)
2.   Kies voor een vaarweg en vertrekpunt 
3.   Vul uw spelernaam en een 10-cijferig nummer in, vul eventueel naam en een 10-cijferig  

 nummer  van tegenspeler in
     4.   Klik op ‘Afdrukken Spelbenodigdheden’: de fietsroute, de WaterKnooppunten              

 met cultuurhistorische feiten & belevenissen verschijnen in een nieuw venster
5.   Druk deze benodigdheden af op de printer

     6.   Ga onderweg/als u weer thuis bent naar http://www.waterstratego.nl/vraagantwoord.htm. 
 Vul een 10-cijferig nummer in en meld u aan. Nu kunt u de vragen beantwoorden, ziet u of u 
 goed of fout hebt geantwoord en kunt u de spelconsequenties bekijken.
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