
Verdien zoveel mogelijk punten met het 

oplossen van crypto’s en teamo’s.

Je speelt dit spel in teams. 

Elk team splitst zich op in 2 crews: 

> Thuisteam = puzzelcrew (5p)

  - start om 20.11u @home

  - oplossen cryptische locaties

  - uitvoeren teamopdrachten

> Auto/mobiele|interactieve crew

  - start om 20.11u ergens aan de rand van 

    de spelzone

  - bezoeken locaties + vinden codes

  - uitvoeren teamopdrachten + verkrijgen

    van gebeurtenissen

Expeditie Joti wordt gespeeld via een 

speciaal ontworpen website. De link naar 

deze website komt rond 20.00u online 

beschikbaar op www.scoutinglimburg.nl

/expeditiejoti. Daar log je in met de 

inlogcode van je team.

Codes voer je altijd in ZONDER hoofdletters 

of leestekens! Volg altijd nauwkeurig de 

instructie!

Veiligheid gaat VOOR alles. Breng jezelf en 

anderen niet in gevaar.

Reizen naar locaties doe je met 1 auto!!

Houd je overal aan de geldende 

coronamaatregelen. 

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld 

worden voor schade thuis of onderweg.

De organisatie mag, als zij daar reden toe ziet, 

een groep uitsluiten van deelname.

Over de uitslag valt niet te twisten.

Beperk het aantal inlogs op de spelsite in jouw 

team tot max. 3 inlogs!

De organisatie is niet verantwoordelijk voor 

gestrande deelnemers tijdens of na de speeltijd.

De spelregels van Expeditie Joti zijn:

Expeditie Joti ’22 heeft voor elk team 3 soorten 

uitdagingen in petto:

 Crypto’s:
zijn puzzels die bij een goede oplossing naar een 

locatie leiden. Bij aanvang van het spel krijg je alle 

crypto’s meteen te zien. Online kun je hints ‘kopen’ om 

de crypto op te lossen. Dit kost je wel punten! Als je 

het codewoord van de goede locatie invult, krijg je een 

gebeurtenis om de tijdlijn aan te vullen. Print ook al je 

crypto’s uit, want je weet nooit waar je het nodig voor 

zou hebben..

Punten per crypto: 
Per crypto kun je dit jaar 2x punten verdienen. 

A) met het invoeren van de uitkomst van de crypto. 

B) met de juiste code die op de aangegeven locatie te 

vinden is.

Kies je route: er zijn dit jaar in 3 zones crypto’s te 

vinden. Je mag zelf je route en startpunt bepalen.

Tip: probeer de crypto’s uit een bepaalde zone 

tegelijkertijd op te lossen, zo kun je je autoteam gericht 

op pad sturen.

3 UITDAGINGEN

De puntentelling is als volgt:

   Teamo’s:�
dit zijn doe-opdrachten. Lees altijd goed de opdracht en 

de criteria. Oplossingen van teamo’s stuur je altijd digitaal 

door via e-mail of telefoon. Noteer altijd de 1ste 4 tekens 

van je inlogcode in de e-mail, foto of video. 

 Extra locaties:
Dit jaar zijn er speciale locaties waar de autocrew 

gebeurtenissen voor de tijdlijn kan verdienen. Op deze 

locaties moeten zij hun ticket inleveren. Het ticket en de 

extra locaties worden op voorhand aangeleverd in het 

postpakket. Daarnaast kun je gedurende het spel ook de 

timekeeper tegenkomen op bepaalde cryptolocaties. Van 

hem krijg je hints om je tijdlijn sneller in elkaar te zetten. 

PUNTEN

Slechts een deel van de punten wordt bijgehouden via 

de spelsite. Creatieve teamo’s + extra locaties + de 

tijdlijn worden handmatig bijgeteld. Dit gebeurt pas na 

afloop van de speeltijd. Je hebt dan nog tot 00.30u om 

de tijdlijn in te sturen, want in dezelfde tijd controleren 

wij de opdrachten en tellen wij de punten allemaal op. 

De score die je dus online in beeld ziet, is dus niet de 

definitieve score. De definitieve uitslag wordt bekend 

gemaakt via Facebook en onze website. Uiterlijk op 

zaterdagmiddag om 12.00u staan de resultaten op 

www.scoutinglimburg.nl/expeditiejoti.  

GOED OM TE WETEN

HELP
Gedurende Expeditie Joti is de organisatie bereikbaar 

als helpdesk of in geval van nood. Kijk op

 https://scoutinglimburg.nl/onlinehulp/ voor alle 

informatie.

O6-4OO5352O
info@scoutinglimburg.nl
www.scoutinglimburg.nl/expeditiejoti

A LOCATIE

B CODE

max.  50 punten

max.  50 punten

max. 100 punten

max. 200 punten

max. 300 punten

max. -33 punten

CRYPTO’S:

TEAMO’S:
EXTRA LOCATIES:

TIJDLIJN:
HELP/HINTS:

SPELREGELS

Regio 90’s:
Maasgouw, Roerdalen & 
Echt-Susteren

Regio 80’s:
Echt-Susteren & 
Sittard-Geleen

Regio 00’s:
Stein, Beek, Beekdaelen & 
Brunssum
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Via een speciaal ontworpen spelsite krijgen teams 

allerhande uitdagingen voorgeschoteld. Crypto’s leiden 

je naar één unieke codelocatie. Teamo’s zijn doe-op-

drachten voor je hele team en daarnaast krijg je dit 

jaar drie kansen om een gebeurtenis te verdienen voor 

je tijdlijn. Elke uitdaging levert punten op. Het team dat 

aan het einde van de speeltijd de hoogste score heeft, 

wint Expeditie Joti. 

In dit document is alle informatie opgenomen die je 

nodig hebt om het spel te spelen. Wij wensen je een 

geweldig mooie avond en heel veel succes. 

Team Expeditie Joti

Scouting Limburg

Linda, Carmen, Yvonne, Myrthe, Beat, Jordy, Roland, 

Bas, Patrick, Maurice, John, Paul en Coen

Hulp gezocht! Er is iets mis met de tijdlijn en onze 

timekeeper krijgt het niet alleen opgelost. Alles van de 

jaren ’80, ’90 en ’00 loopt kriskras door het nu heen. 

Aan jou de taak om de tijdlijn te herstellen door de 

juiste gebeurtenissen op de juiste plek te plaatsen. Dit 

doe je door je team onder te dompelen in the eighties, 

nineties en zeroes. Van jumpen tot aerobics, van fax tot 

floppydisk en van actieheld tot girlband, alles komt 

voorbij in deze zoektocht naar de juiste gebeurtenissen. 

Speel het spel, maak de tijdlijn compleet en wordt de 

winnaar van Expeditie Joti ’22 ‘Back from the future’. 

Expeditie Joti is een unieke activiteit waarmee we 

Scouts uit alle windstreken van Limburg met elkaar in 

contact brengen. Het is ON- + OFFline game waarin al 

je Scouting- en teamskills danig op de proef worden 

gesteld.

Hieronder staat de inlogcode van jouw team, ook wel 

teamcode genoemd. Hiermee kun je bij de start van 

Expeditie Joti inloggen op de spelsite. Beschrijf de 1ste 

4 tekens van deze code altijd in een e-mail of 

doe-opdracht..�

Go eighties, nineties of stick to the zeroes!
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Voor deze Expeditie heb je minimaal nodig:
• Team van ca. 10 personen
• Inlogcode
• 2 mobiele telefoons (1 per crew)
• Teamcaptain
• Fototoestel
• Pc met internet
• Printer met inkt en papier
• Improvisatievermogen & creativiteit
• Tijdlijn
• Knipvel met gebeurtenissen
• Magnetron (bij voorkeur een oude...)
• Veiligheidsbril
• Brandblusser
• Dominosteentjes
• Hamburgers
• Druiven
• Zeepblok

IN DE AUTO
• EHBO-set
• Ticket voor het autoteam
• Volle tank
• Sportoutfit voor iedereen in het team
• Gymschoenen voor iedereen in het team
• Floppy, CD en USB-stick
• Helm en beschermingsmiddelen (voor iedereen)

Welkom bij

expeditie joti

TEAM INLOGCODE

DRESS 2 IMPRESS

DIT HEB JE NODIG:


