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TOPSECRET! 
TOPSECRET! 
ESCAPE-KIST

Speluitleg en voorbereiding voor leerkrachten



INGREDIËNTEN:
1 Landkaart van NL op 0 NAP
6 Escapekisten met inhoud
6x Startblad 
6 x Opdrachten Level 1
6 x Opdrachten Level 2
6 x Opdrachten Level 3
6 x Opdrachten Level 4
6 x Opdrachten Level 5
6 x Opdrachten Level 6
6 x Eindblad
1 Logboekje 

Inhoud per kist:
• Puzzelstuk
• 2 planken
• 4 slotjes
• Wereldbolbal met pompje
• Spijkerplank met touw
• UV lamp
• Bosatlas met krijtje
• Regenmeter met houdertje en stok
• Thermoskan (te vullen!)
• A4’s met Opdrachten Level 2-3-4 en 

Eindblad

KennetKennet Klimaat!  Klimaat! 

Hoi! Ik ben Kennet Klimaat en ik heb jouw hulp nodig. Om het spel goed te laten verlopen, zijn een aantal voorbereidingen nodig. 

Voorbereidingen:

• Hang de landkaart op in de klas.
• Controleer of de kisten in orde zijn, de 

vorige gebruiker laat dit via het logboek 
weten. 

• Maak de kisten open met code 762 en 
vul de thermoskannen met heet boiler-
water (minimaal de 26 graden). Als je 
twijfelt aan de temperatuur kun je het 
even testen door een regenmeter te 
vullen met heet water. Na 30 seconden 
zou de verf moeten verdwijnen. 

• Wil je graag nog even spieken in de 
kisten dan vind je hieronder de codes en 
uitleg hoe ze gevuld zijn.

• Zorg dat alle slotjes (6 x 4 stuks) dicht 
zijn en draai ze even door.

• Leg het Startblad en de Opdrachten van 
Level 1 op de kist.

• Zet de stopwatch klaar op het digibord. 
https://livecloud.online/nl/stopwatch
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READY? GO!!!!READY? GO!!!!

Aantal spelers:
Het spel kan gespeeld worden door 6 teams tegelijk. De 
klas kan verdeeld worden in 6 groepen. De opdrachten 
zijn in elke kist hetzelfde. Probeer te voorkomen dat ze 
bij elkaar afkijken of voorzeggen. 

Start: 
• Verdeel de groep in 6 teams en start gezamenlijk 

met het startblad. Wie weet wat er aan de hand is 
met Nederland?

• Tel samen af en start de timer.
• Elk team start bij level 1, ze werken zo door tot elk 

team het puzzelstuk heeft vrijgespeeld en op de juis-
te plek heeft opgehangen

• Zorg dat de teams die klaar zijn niet voorzeggen aan 
de andere teams. Als een team echt vastloopt kun-
nen ze uiteraard om hulp vragen.

• Wanneer alle 6 de puzzelstukken bevestigd zijn, 
stopt de tijd!

• Deze tijd mag je noteren in het logboekje.
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SPELVERLOOP

Level 1 > Aan de hand van een aantal fotovragen vinden ze de eerste code 
om de kist te openen.

Level 2 > Door de juiste hoeveelheid tropisch regen-
water in de regenmeter erbij te gieten vinden ze per 
 afbeelding een cijfer voor het cijferslot. 
De antwoorden zijn 6mm, 13mm en 4mm. De cijfers die 
ze zoeken staan op: 6mm (+13=) 19 mm (+4=) 23mm 

Level 3 > In de bosatlas vinden ze een krijtje en in de 
kist een UV lamp. Door in de altas te zoeken met de UV 
lamp vinden ze 10 zinnen waarbij weer/klimaat of waar/
nietwaar als antwoord gegeven kan worden. 
De juiste antwoorden vormen de zin: voordecodekijkopblz.29 
De code staat op blz 29 onder de afsluitdijk.
Rechtsboven in de hoek is de volgorde aangege-
ven, de eerste vraag staat op blz 13. Het krijtje 
kunnen ze gebruiken om aantekeningen te maken 
aan de zijkant van de kist.

Level 4 > Ze pompen de wereldbol op en 
 beantwoorden de vragen. Door de juiste 
 antwoorden te verbinden met het touw ontstaat 
er een code.
Daarmee openen ze de laatste plank, ze bevestigen 
het puzzelstuk en wanneer alle stukken bevestigd zijn, 
stopt de tijd.

TOPSECRET! 
TOPSECRET! 

Het spel wijst zich vanzelf. 
Onderstaande uitleg is bedoeld om      
een beeld te geven en om te kunnen 
helpen wanneer een team vastloopt. TOPSECRET! 

TOPSECRET! 
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DE CODES!

In volgorde van het spel, van boven naar beneden:

Level 1 (Deksel)    > 762

Level 2 (Bosatlas)  > 242

Level 3 (Plank)   > 308

Level 4 (Onderste plank)   
        > 147

TOPSECRET! 
TOPSECRET! 
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TOT SLOT

OPRUIMEN 6 KISTJES

• Op de bodem ligt een puzzelstuk en het 
Eindblad. 

• Schuif de onderste plank erin en sluit deze 
met het slotje met witte tape. Op deze 
plank leg je strandbal (leeglaten), pomp, 
plankje, touw en de opdracht van Level 4.

• Schuif de volgende plank erin en sluit deze 
met het slotje met rode kleur. Op deze 
plank leg je de UV-zaklamp en de op-
dracht van Level 3. Controleer je of hij nog 
werkt en of hij uit is.

• Controleer of er nog een krijtje in de atlas 
zit en schuif hem dan in de kist. Sluit de 
atlas met het slotje zonder tape.

• Zorg ervoor dat de thermoskannen leeg 
zijn en de regenmeters droog. Dan leg je 
op de bosatlas: regenmeter, thermoskan, 
houdertje, stok en de opdracht van 

      Level 2.
• Sluit de kist af met de deksel en het 
      gouden slotje.
• Veeg het krijt van de zijkant schoon.
• Schrijf in het logboek een berichtje dat 

alle kisten gecontroleerd zijn voor de 
volgende gebruiker.
• Mochten er spullen stuk zijn, noteer dit 

dan ook even en geef het door aan cultuurpad - info@cultuurpad.nl
• Stop het logboek, de 6 pakketjes met het startblad en opdracht Level 1 en 

deze handleiding in de GNOE-tas.

             Tip!
  Wanneer er geen afvoer in de klas is is het slim een emmer in  
  de klas te zetten om het water in weg te gooien.


