Uitleg

Welkom bij je Online Time Challenge van 2021
Helaas... het zal jullie niet ontgaan zijn dat er een virus door het land gaat, waardoor we ook de Time Challenge van
2021 moeten cancellen ☹. Als alternatief hebben we een online opdracht in elkaar gezet 😊: we hebben een 4-tal
routes gemaakt die online gelopen kunnen worden, en deze alvast in het thema van de TC2022 gegoten: ‘de Oude
Egyptenaren’. Als je alles goed doet, kom je tot 1 antwoord op deze online editie. Mail dit antwoord naar de Time
Challenge Crew en ieder teamlid krijgt een gratis consumptiebon voor de Time Challenge 2022 (die we weer gewoon
als echte wandeltocht te hopen organiseren).
Je kunt dus je team waarmee je de anders de Time Challenge zou kunnen lopen weer bij elkaar trommelen om toch
nog een gezellig avondje te hebben tijdens deze online Time Challenge! Afhankelijk van het aantal teamleden,
verwachten we dat je zo’n 2u tot 5u met deze online Time Challenge bezig bent .

Route
De route is opgedeeld in 4 delen: de Noord route, de Oost route,
de Zuid route en de West route die allemaal in een eigen
document staan. De routes hebben verschillende routetechnieken, en elke route heeft een apart beginpunt. Iedere
route begint met een stukje uitleg over hoe de route gedaan
moet worden. Als je de route goed loopt, kom je bij het juiste
eindpunt van de route uit. Als je de 4 routes digitaal loopt, krijg
je dus 4 eindpunten. Door de eindpunten op onderstaande
manier met elkaar te verbinden, krijg je 2 lijnen die elkaar
kruisen. Voor het intekenen kun je ook google-maps gebruiken;
doe dit intekenen vrij secuur want het eindpunt komt
nauwkeurig! Het exacte kruispunt van deze lijnen is het
antwoord van deze online Time Challenge! (zie ook het
voorbeeld hiernaast).
 Lijn 1: verbind het antwoord van route Noord met het
antwoord van Route Zuid
 Lijn 2: verbind het antwoord van route West met het
antwoord van Route Oost.

Antwoord
route Noord

Antwoord
route West

Antwoord
route Oost
Antwoord
route Zuid

Antwoord
Heb je de twee lijnen getekend en de eindlocatie gevonden, mail deze dan samen met een ‘online

teamfoto’ naar info@timechallenge.nl. Ieder teamlid dat op de online teamfoto staat, krijgt met de TC2022
een gratis consumptiebon!
Veel succes en veel plezier gewenst van de Time Challenge Crew!

Noodnummer: info@timechallenge.nl
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