
Level 1 

Klik in de app op de icoontjes en vind de 5 hints die uiteindelijk de geheime 
en onzichtbare locatie in de Google map geeft. 
Jullie 5 hints zijn: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Tip: 
Als je alle 5 hints hebt gevonden, weet je de onzichtbare locatie. Ga hier naar op 
zoek op de plattegrond in de app. Klik rondom de locatie op de kaart, totdat je de 
ingang naar het volgende level hebt gevonden. 

Level 2 

Beantwoord de vragen die je vindt als je op de icoontjes klikt. Bij een goed 
antwoord ontvang je een deel van de coördinaten die leiden naar een locatie. 

Tip: 
Ga naar de website van Wikipedia en noteer daar de coördinaten. 
Noteer een punt (.) op de plaats van de graden of het aanhalingsteken. Vergeet de 
komma niet! 
Als je de aanwijzingen hebt gevonden, zoek je deze locatie op de plattegrond in de 
app op. Klik rondom deze locatie op de kaart, totdat je de ingang naar het volgende 
level hebt gevonden. 

. .° . .’ . ., . .° . .’ . . 
1 2 3 4 5 6 



Level 3 

Speel de opdrachten achter de icoontjes weg, maar let op: Speel de vlag als 
laatste!! 

Na het juist beantwoorden van een vraag, ontvang je een hint. Bij elke hint 
elimineer je personen in onderstaand figuur. Welke persoon zoeken we? 

Verwijder personen bij elke hint! Uiteindelijk blijft er 1 over.



Level 4 

Speel de opdrachten achter de icoontjes weg, maar let op: Speel de vlag als 
laatste!! 

Lees de vragen goed en gebruik daarvoor deze bladzijde. Schrijf de nummers 
van de code goed op! 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 

Kaart en doolhof (horen bij elkaar) 

De code voor level 4 is: 




