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Reglement, Op zoek naar de STEENselse Kei 
 

 
Artikel 1 De STEENselse Kei is eigendom van de Stinselse kwis. Er mag niets veranderd 

worden aan de STEENselse Kei. Eventuele vernielingen worden bestraft met 
onmiddellijke diskwalificatie. 

 
Artikel 1a De STEENselse kei heeft de afmeting van een kinderkop (kassei) en ziet er uit 

als op de foto: 
 

  
 
Artikel 2 Het spel ‘Zoek de STEENselse Kei’ zal in week 13 van start gaan. De 

organisatie van De Stinselse Kwis, verder genoemd “organisatie’, zal via de 
sociale media hiervan tijdig berichten. Hints zullen bekend worden gemaakt via 
de WhatApp groep “Zoek de STEENselse Kei”. 

 
Artikel 3 Alleen deelnemende groepen mogen de STEENselse Kei zoeken. De zoektocht 

vindt plaats in teams. Wij hanteren geen max. aantal personen per team. Wel 
dienen de op dat moment gelden maatregelen omtrent corona  altijd worden 
opgevolgd. Bij klachten blijf thuis en houdt bij het zoeken van de STEENselse 
Kei voldoende afstand van elkaar. Inschrijven is mogelijk tot en met 31 maart 
2021. 

 
Artikel 4 Het plaatsen van de STEENselse Kei is aan de volgende voorwaarden 

gebonden:  
 De STEENselse Kei moet vanaf de weg / het pad zichtbaar zijn en binnen 5 

meter van de rand van de weg / het pad liggen; 
 De STEENselse Kei moet ongeveer 50% zichtbaar zijn; 
 De STEENselse Kei mag niet hoger dan 2 meter boven de grond worden 

geplaatst en niet  
ingegraven worden;  
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 Het spelgebied bevindt zich op Steensels grondgebied (zie hiervoor de 
kaart op de site http://www.dehollekes.nl/verenigingen/stinselsekwis/) en  
moet binnen de rood omlijnde gebied en in de genummerde vakken liggen 
die op de kaart staan aangegeven. Het gebied wat rood gearceerd is 
(boven de snelweg A67) valt buiten het zoekgebied; 

 De STEENselse Kei ligt niet op privaat terrein, tenzij een groot weiland 
en/of bos. Dus géén privétuin, achterom bij mensen of een plek waar men 
over het hek moet te klimmen.  

 De STEENselse Kei mag niet geplaatst worden op de begraafplaats;  
 De STEENselse Kei mag tijdens het spel niet verplaatst worden door het 

team die hem bezit.  
 
Artikel 5 Wanneer de STEENselse Kei is gevonden, dient de teamcaptain van dit team 

dit in de WhatsApp groep “Op zoek naar de STEENselse Kei” bekend te 
maken, d.m.v. van een foto van de STEENselse Kei op de vindplek en door 
welk team deze is gevonden. 

 
Artikel 6 Tijdens het spelen van het spel kan niet van team gewisseld worden, tenzij er 

overleg heeft plaatsgevonden met de organisatie. Wanneer er wel van team 
wordt gewisseld zonder toestemming, vervallen alle behaalde punten. 

 
Artikel 7 Als de STEENselse Kei weer in het spel is gebracht, plaatst de organisatie een 

hint in de WhatsApp groep “Op zoek naar de STEENselse Kei”. Deze hint 
verwijst naar de verstopplaats, de deelnemers hebben hier geen inspraak op. 

 
Artikel 8 Wanneer na oordeel van de organisatie blijkt dat de bezittende team 

onreglementair heeft gehandeld wat betreft het bepalen van een nieuwe 
verstopplaats, moet de STEENselse Kei verplaatst worden. 

 
Artikel 9 Door de organisatie wordt er steekproefsgewijs een controle uitgevoerd op de  

verstopplaats van de STEENselse Kei. 
 
Artikel 10 Puntentelling: 

 Het team die de STEENselse Kei vindt ontvangt 10 punten; 
 Het team die de STEENselse Kei heeft gevonden, heeft tot 10.00u (de 

eerst volgende dag na vondst) de tijd om de STEENselse Kei een nieuwe 
verstopplek te geven. Onderstaande informatie dient het team voor 10.00u 
(de eerst volgende dag na vondst) ter goedkeuring aan de organisatie te 
overleggen via stinselsekwis@live.nl:  

 Een cryptische omschrijving van de nieuwe locatie waar de 
STEENselse Kei verstopt ligt; en 

 In welk gebied (A/B/C/D) de STEENselse Kei ligt verstopt; en 
 Het vak waarin de STEENselse Kei ligt verstopt; en 
 Een foto van de STEENselse Kei op zijn verstopplek in zijn 

omgeving.  
 Wanneer de STEENselse Kei om 12.00u (op de eerst volgende dag na 

vondst) niet terug in het spel is, worden strafpunten aan het team gegeven. 
Deze strafpunten worden gerekend per uur (2 strafpunten); 
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 Zodra de organisatie de nieuwe verstopplek heeft goedgekeurd, zal de 

organisatie om 12.00u (op de eerstvolgende dag na de vondst) de 
cryptische omschrijving van de nieuwe verstopplek in de WhatsApp groep 
“Op zoek naar de STEENselse Kei” bekend maken; 

 Na elke 24 uur dat de STEENselse Kei nog niet gevonden is, en er dus een 
vervolg hint moet worden uitgebracht door de organisatie, krijgt het team 5 
punten erbij; De hint komt telkens om 12.00u in de middag; 

 Vanaf vrijdag 23 april 12.00u tot en met 27 april wordt het tempo van het 
spel opgevoerd.  

 Het team dat vanaf dit moment de STEENselse Kei vindt ontvangt 
20 punten;  

 Ook zal de organisatie vanaf dit moment om de 2,5 uur een hint via 
de WhatsApp groep “Op zoek naar de STEENselse Kei” bekend 
maken. Elke keer dat de organisatie een hint bekend moet maken, 
krijgt het team dat de steen in ‘hun  
bezit heeft’ 5 punten erbij; De hints zullen om 14.30u, 17.00u en 
19.30u uit worden gebracht; Er kan dus op een dag 35 punten 
worden behaald. 

 Het team die de STEENselse Kei heeft gevonden, heeft tot 10.00u 
(de eerst volgende dag na vondst) de tijd om de STEENselse Kei 
een nieuwe goedgekeurde verstopplek te geven. Wanneer de 
STEENselse Kei om 12.00u (op de eerst volgende dag na vondst) 
niet terug in het spel is, worden strafpunten aan het team gegeven 
(35 strafpunten). Tevens zal bij elk uur dat de STEENselse Kei te 
laat in het spel is strafpunten aan het team worden gegeven (2 
strafpunten/uur);  

 Het team dat de STEENselse Kei op Koningsdag 27 april vindt, mag 
deze vanaf 12.00u afmelden in de WhatsApp groep “Op zoek naar 
de STEENselse Kei” zonder deze nog te moeten verstoppen; 

 Er is in dit spel 1 prijswinnaar. Het team met de hoogste puntenaantal;  
 Er zijn geen extra punten te verdienen voor het team dat de STEENselse 

Kei op Koningsdag vindt; 
 De stand wordt dagelijks aangepast op de website van de Höllekes: 

http://www.dehollekes.nl/verenigingen/stinselsekwis/  

Artikel 10a Alle teams spelen voor een door henzelf gekozen Steensels goed doel. Dat kan 
een Steenselse vereniging/stichting etc.. Het winnende team ontvangt een 
geldbedrag wat bedoeld is voor het Steensels goed doel.  

 
Artikel 10b Inschrijfgeld is minimaal €5,- per team ongeacht de grootte van het team. Extra 

donaties voor een Steensels goed doel zijn welkom. Het inschrijfgeld zorgt 
samen met de extra donaties voor één groot bedrag wat volledig naar het 
Steensels goed doel gaat, die het winnende team heeft gekozen. 

 
Artikel 11 Op zaterdag 1 mei 2021 zal het winnende team bij de organisatie hun prijs in 

ontvangst kunnen nemen. Tevens dient het team dat de STEENselse Kei nog in 
zijn bezit heeft, deze op 1 april 2021 te overhandigen aan de organisatie. Zij 
zullen daarvoor nog een kleinigheidje ontvangen. Hoe zaterdag 1 mei 2021  
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wordt vormgegeven, zal op een later moment bekend worden gemaakt. Dit is 
afhankelijk van de geldende maatregelen omtrent corona.  

 
Artikel 12 Het spel ‘Op zoek naar de STEENselse Kei’ moet altijd gezien worden als een 

sportieve activiteit. Dit reglement moet dan ook sportief worden nageleefd 
(gevaarlijke situaties moeten vermeden worden). 

 
Artikel 13 De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor 

schade, toegebracht aan personen, roerende en/of onroerende zaken, die op 
welke manier dan ook betrokken zijn (geweest) bij het spel ‘Op zoek naar de 
STEENselse Kei’. 

 
Artikel 14 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of waarover verschil van mening  

mocht bestaan, is/zijn de beslissing(en) van de organisatie bindend. 
 
Artikel 15 De organisatie behoudt het recht om het reglement tussentijds te wijzigen. 
 
Artikel 16 De organisatie behoudt het recht om teams die onreglementair handelen 

strafpunten te geven of te diskwalificeren. 
 
Artikel 17 Leden van de organisatie zijn bereikbaar via mail: stinselsekwis@live.nl  of via 

de WhatsAppgroep “Op zoek naar de STEENselse Kei”. 
 
 

Wij wensen iedereen een geweldig, SPORTIEF 
en gezellig zoekplezier toe. 

 
 


