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Technische spelhandleiding Ricky en de Spin 

Na de betaling krijgt u een mail met een paswoord. Met uw mailadres en het paswoord logt u in op  

http://www.rickyandthespider.uzh.ch/login.php en kunt u vervolgens Ricky en de Spin downloaden. 

Het bestand is ongeveer 800 MB groot. De tijd voor het downloaden is afhankelijk van de capaciteit 

van uw internetaansluiting. Nadat het bestand volledig is gedownload kunt u het per dubbelklik 

starten om met de installatie te beginnen. Volg de instructies op het scherm. Na de installatie kunt u 

het spel via het startmenu van Windows of via het applicatiemenu van Mac opstarten.  

Wanneer u het spel voor de eerste keer start heeft u  een internetaansluiting nodig om het te 

activeren. Voer daarvoor uw mailadres en uw paswoord in en klik op ‘verder’. Het bestand 

controleert daarmee of u het spel heeft gekocht.  

Ricky en de Spin is in Flash 9 geprogrammeerd; de Flash-Player wordt met het spel gedownload.  Klik 

om te spelen op het bestand met de kleine rode f. Na het titelscherm verschijnt een kring van acht 

bladeren die verwijzen naar de levels van het spel. Vóór het eerste level is er een inleiding waarbij 

het kind moet beslissen of het Ricky en Lisa wil helpen.  Is het antwoord positief, dan volgt Level 1 

direct na de inleiding.   

Rechtsonder in het scherm is een verborgen knop voor de volledige schermweergave (deze verschijnt 

wanneer u er met de muis op klikt). Door op ESC te drukken wordt de volledige schermweergave 

beëindigd.  

De symbolen in het spel betekenen het volgende: Door op het blad te klikken keert men terug naar 

de kring van bladeren en kan het gewenste level gekozen worden. Het spinnenweb laat zien in welk 

level men zich op dat ogenblik bevindt. Het schrift staat voor de huiswerkopdrachten van level  1 tot 

en met 4.  

Aan het einde van level 1 tot en met 3 blinkt het schrift in het menu; als je er op klikt verschijnt een 

reeks opgaven. Indien het kind bij het oplossen hiervan hoogstens één fout heeft gemaakt geldt dit 

level als voltooid en verkondigt dokter Uil het paswoord voor het volgende level. Bij het 

beantwoorden van de open vragen worden de meest gebruikelijke schrijffouten geaccepteerd. Het 

kind moet tenminste twee bijnamen voor de Spin invullen. Bij de opgave ‘weet jij nog andere 

bijnamen te verzinnen?’ geldt iedere toetscombinatie als juist.  

Bij het invullen van de dwangkaart in level 4 kan het – afhankelijk van uw computer – nodig zijn om 

het betreffende cijfer niet alleen in te toetsen maar ook met de muis op het veld van de dwangkaart 

te gaan staan.  Daardoor verschijnt de (verkorte) tekst van Ricky en Lisa. Indien het kind zijn eigen 

dwangkaart in de computer wil invullen heeft het per veld maximaal vier regels ter beschikking. 

Vanaf level 5 bestaat het huiswerk uit het uitvoeren van eigen exposure-taken, die in het spel durf-

klussen genoemd worden. Alleen de therapeut kan  - na overleg met de ouders – beoordelen of het 

kind het huiswerk in voldoende mate gedaan heeft. Daarom verschijnt vanaf level 5 aan het begin de 

vraag ‘heb jij je opdracht uitgevoerd?’. Indien de therapeut op ‘ja’ klikt verkondigt dokter Uil het 

paswoord.  

Het klavertjevier verschijnt vanaf level 5 op verschillende momenten in het spel. Het kind moet 

steeds  uitvinden welk deel van het klavertjevier in de situatie het beste past. Zodra het kind het 

juiste klaverblad heeft aangeklikt gaat het spel door. Om de vier strategiën van het klavertjevier  te 
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verankeren is er bij het therapeutisch materiaal een leeg en een ingevuld klavertjevier om te 

downloaden.    

In level 8 staat er in het menu in plaats van het schrift een oorkonderol als symbool voor het diploma 

dat Ricky, Lisa en het kind van dokter Uil krijgen. Zodra de rol aan het einde van het level gaat blinken 

kan het diploma geprint en door de therapeut ondertekend worden. In de therapeutische 

spelhandleiding vindt u ook de paswoorden voor het spel.  

Het is niet mogelijk om de individuele stand van het kind op de harde schijf op te slaan.      

 

 

 


