
Speluitleg, Op zoek naar de STEENselse Kei 
 
Voorafgaand zal er een WhatsApp groep “Op zoek naar de STEENselse Kei” worden 
gevormd, waarbij uit elk team 1 persoon is toegevoegd (de Teamcaptain). 
 
Grondgebied spel: 
Steensels grondgebied is opgedeeld in 36 vakken. Zie  hieronder. Op de website is 
de plattegrond ook te downloaden.  

 
Het is de bedoeling dat jullie in dit gebied op zoek gaan naar De Kei.  
 
De organisatie heeft de STEENselse Kei inmiddels al verstopt. Op vrijdag 2 april 
2021 om 12.00u ontvangen de deelnemende teams een cryptische omschrijving over 
de vindplaats en kan het speuren beginnen. Indien na 24 uur de STEENselse Kei 
nog niet gevonden is zal er een hint komen, die verwijst naar het gebied A, B, C of D 
waar de STEENselse Kei verstopt ligt. Indien na 24 uur de STEENselse Kei nog 
steeds niet gevonden is zal de 2e hint worden verstuurd. Deze verwijst naar het vak 
waar de STEENselse Kei ligt. Mocht na 24 uur de STEENselse Kei nog niet 
gevonden zijn, zal er een foto van de STEENselse Kei in zijn omgeving (duidelijke 
details van de zoekplaats) worden gestuurd. Dan moet het niet meer moeilijk zijn om 
de STEENselse Kei te vinden. 
 
Wanneer een team de Kei vindt, melden ze dit direct in  de WhatsApp groep “Op 
zoek naar de STEENselse Kei” d.m.v. een foto van de STEENselse Kei op de 
vindplek en door welk team deze is gevonden. Iedereen kan vanaf dat moment 



De organisatie houdt zich het recht voor om bij succes het spel op 29 april 2021 een andere wending te geven. 

stoppen met zoeken. Het team dat de STEENselse Kei nu in hun bezit heeft gaat zelf 
opzoek naar een nieuwe verstopplek binnen de vakken op bovengenoemd kaartje en 
maakt een cryptische omschrijving waar de STEENselse Kei verstopt ligt. Dit team 
vraagt vóór 10.00u (de eerst volgende dag na vondst) goedkeuring aan bij de 
organisatie door een email te sturen naar stinselsekwis@live.nl met de door hun 
gekozen nieuwe locatie (aangekruist op bovengenoemde kaart) en de cryptische 
omschrijving . Tevens worden door het team de eventuele hints doorgegeven. In 
welk gebied (A/B/C/D) ligt De Kei verstopt (hint 1); het vak waarin De Kei zich bevindt 
(hint 2) en een foto van De Kei op zijn verstopplek in zijn omgeving (hint 3).  
 
Zodra er goedkeuring is vanuit de organisatie wordt de cryptische omschrijving van 
de nieuwe zoeklocatie door de organisatie om 12.00 uur in de WhatsApp groep “Op 
zoek naar de STEENselse Kei” bekend gemaakt. Het speuren kan dan weer 
beginnen. Dit spel herhaald zich tot en met Koningsdag (27 april 2021). 
 
Hoe kan een team punten verdienen? 
Elke keer als een team de STEENselse Kei vindt, ontvangt deze 10 punten. Het gaat 
er om dat een team de STEENselse Kei zo lang mogelijk in hun bezit heeft. Voor 
elke hint die de organisatie moet geven over de verstopplaats (max. 3 hints), 
ontvangt het team die de STEENselse Kei heeft verstopt 5 punten (max. 15 punten). 
Een team kan dus per keer max. 25 punten halen. Maar let op…Is de STEENselse 
Kei niet voor 12.00u (de eerst volgende dag na vondst) terug in het spel, ontvangt 
het team strafpunten. Per uur dat de STEENselse Kei te laat in het spel is, 2 
strafpunten. Het team dat op 27 april 2021 de meeste punten heeft, mag zich de 
winnaar van ‘Op zoek naar de STEENselse Kei’ noemen. 
 
Steensels goed doel 
Alle teams spelen voor een door henzelf gekozen Steensels goed doel. Dat kan een 
Steenselse vereniging/stichting zijn of misschien wel een nieuw Steensels 
dorpsinitiatief. Eindigt jouw team als winnaar, dan verdienen jullie eeuwige roem én 
ontvangt jullie goede doel een geldbedrag. Om deel te nemen aan dit spel, vragen 
we een minimaal bedrag van €5,- per team. Extra donaties zijn altijd welkom. Het 
inschrijfgeld zorgt samen met de extra donaties voor één groot bedrag wat volledig 
naar een Steensels goed doel gaat. Dus hoe meer (gulle) teams er meedoen, hoe 
hoger het bedrag. 
 


