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Beste WordCrexers,
Voorlopig lijkt het einde van de Corona crisis niet in zicht te zijn. We maken graag van de gelegenheid
gebruik om jou en je naasten sterkte te wensen in deze heftige tijd!
Nodig mensen die alleen zijn eens uit voor een spelletje WordCrex en maak een groot verschil.
We krijgen veel vragen (van met name ouderen) hoe ons spel werkt. Hierbij leggen we het graag een keer
stapsgewijs uit. Indien gewenst kun je deze uitleg dan ook doorsturen door op deze link te wijzen:
https://www.wordcrex.com/wp-content/uploads/2020/03/WordCrex_uitleg.pdf
Tip! Kijk ook eens op onze Facebookgroep: https://www.facebook.com/WordCrex/ en ontmoet andere
WordCrex fans die graag een potje met je spelen. Wij wensen je veel plezier met WordCrex!
1 App store

2 Zoek WordCrex

3 Download app

4 Maak een account

5 Gebruikersnaam

6 E-mail adres

1
Ga naar de Apple App Store (iOS) of Google Play Store (Android) of klik
		voor Apple deze link hier of voor Android deze link hier.
2
Zoek WordCrex.
3
Download de app WordCrex.
4
Wanneer je de app hebt gedownload open dan de App en druk op “Maak een account met je
		
e-mail” (of start direct door in te loggen met je bestaande Facebook account).
5
Verzin een gebruikersnaam en vul deze in (liefst met een paar getallen).
6
Vul in het tweede veld je e-mail adres in.
7
Verzin en vul in het derde veld een wachtwoord in.
8
Herhaal dit wachtwoord in het vierde veld.
9
Schrijf je gebruikersnaam en wachtwoord ergens op zodat je deze niet kwijtraakt.
10
Druk vervolgens op “Aanmelden”.
11
Het kan zo zijn dat een gebruikersnaam al gekozen is door een andere speler. Verzin een 		
		
andere gebruikersnaam en vul die in bij “Gebruikersnaam” en druk weer op “Aanmelden”.
7 Wachtwoord

8 Herhaal wachtwoord

9 Schrijf gegevens op

10 Aanmelden

11 Bestaande naam

Gefeliciteerd je hebt je aangemeld met een gebruikersnaam en kunt nu gaan spelen!

12 Klaar!!
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Er verschijnt nu een korte uitleg, de Tutorial, over het spel waarvan je de pagina’s met de “>”= verder en
“<”= terug kunt doorlezen. Wanneer je op de laatste pagina van de tutorial bent gekomen zie je rechtsboven
in plaats van de “>” een “x” verschijnen. Wanneer je op deze “x” drukt dan kom je op het centrale scherm van
WordCrex. Op het centrale scherm zie je bovenaan staan “Start een nieuw spel”.
Einde Tutorial met x
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6 Volgende

1 Start een nieuw spel

2 Spelers en beurttijd

3 Kies taal

4 Nodig vrienden uit

6 Zoek speler

Druk op “Start een nieuw spel”.
Kies het aantal spelers waarmee je een spel wilt spelen 2, 3 of 4 (standaard staat de keuze op
twee) en kies de beurttijd (standaard 72 uur).
Kies de taal waarin je WordCrex wilt spelen, voor het Nederlands heb je twee keuzes
“Nederlands - Van Dale” waarbij je geen afkortingen mag leggen en “Nederlands - afk.”
waar je wel afkortingen zoals cd, iq en dvd mag leggen (standaard staat de keuze op
“Nederlands - Van Dale”).
Wanneer je je spel hebt gekozen druk je op “Nodig vrienden uit” of “Random spelers”.
Wanneer je een gebruikersnaam of het e-mail adres weet van een vriend die al WordCrex 		
speelt kun je deze in de zoekbalk invullen nadat je “Nodig vrienden uit” hebt gekozen.
Druk dan op “Volgende” rechtsboven het scherm en controleer of je keuze correct is en kies
vervolgens “Verstuur uitnodiging”.
De uitnodiging wordt verzonden en je spel verschijnt op het centrale scherm, wanneer het
spel is geaccepteerd door je tegenstander kan je beginnen.
Wanneer je nog geen WordCrex vrienden hebt en/of een spel wilt spelen met een (nog) 		
onbekend iemand druk dan op “Random spelers” onderaan en zodra er iemand beschikbaar is start je spel (het snelst vind je een tegenstander door de standaard ingestelde opties
voor een spel te gebruiken: twee spelers, Nederlands - Van Dale of Nederlands + afk. en een
beurttijd van 72 uur).
6 Controleer en Verstuur

7 Verzonden

7 Op centrale scherm

8 Random Van Dale

Meer info over WordCrex vind je op www.wordcrex.com en heeft u vragen mail ons dan op
support@wordcrex.com Wij wensen u veel plezier met WordCrex!.

8 Random met afk.

