
De Doeis van 
Dozje

Walkthrough



De start van het spel

• Tijdens de live boodschap krijgen de mensen de code van het slot + de tip dat het spel « niet in de 
doos » begint. 

→ QR code scannen op de achterkant van de doos





DEEL 1
De eerste website is « estickskenvandepuzzel.be » hier moeten ze op een link klikken die hen naar een andere pagina
brengt.

* daar kunnen ze klikken op « waar is de scepter het laatst gezien »
→ Deze pagina is geblokkeerd met een code
→ Op deze pagina zien ze een oude foto met de tekst « de blok van Borremans » op
→ Op deze pagina zien ze ook een wiskundige oefening + de tekst « van elke kleur zijn er 3 »

→ Ze moeten dus de blokken uit de doos nemen + het papier met dezelfde foto als op de website
Op de geprinte versie van de foto staan ook 4 blokjes in kleur op, deze volgorde moeten ze aanhouden.

→ Als ze de blokken uit elkaar halen zien ze een USB stick en allerlei nummertjes in verschillende kleuren.

→ de USB stick bevat een document waar ook een code opzit. Ze moeten de wiskundige oefening maken om de code 
van de USB stick te bekomen.

→ De nummertjes op de blokken zijn:
geel: 5/7/5 = 17 1+7= 8
rood: 12/12/27 = 51 5+1=6
groen: 9/9/9 = 27 2+7=9
blauw: 3/1/12 = 16 1+6=7
De code voor in de usb te raken is dus 8697

→Op het document van de usb wordt de vraag gesteld wat de originele naam is van het pleintje op den blok van 
borremans. Er wordt ook verteld dat dit antwoord in kleine letters moet ingegeven worden op de website.
(als ze dit niet van zichzelf weten kunnen ze in google « plein blok borremans aalst « intypen
= guldenboomplein



Na het ingeven van het 
woord « guldenboomplein » 
komen ze op de pagina 
terecht waarbij aan deel II 
kunnen starten maar 
bovenaan ook de eerste 4 
cijfers krijgen van de GPS 
locatie





DEEL 2
Wat ze op de foto te zien krijgen in deel II zijn boeken, een masker, handen onder uv licht en theelichtjes.

→ In de doos vinden ze dan ook een boek, een foto met een masker, een uv lampje en een theelichtje.

→ als ze het boek goed bekijken zien ze op de voorzijde en de achterzijde een opgave gekleefd. Als ze ook in de
papieren kijken zien ze een opgaveblad met een masker zoals op de foto dat op de achterzijde van het boek gekleefd
is. Ook vinden ze in de envelop 4 L-figuren die overeenstemmen met wat op de foto staat die gekleefd is op de 
voorzijde van het boek.

→ Op de website stond ook bij « in een donkere kamer is licht het antwoord » De omschrijving op de website zegt
hen dat « we doen een kaarsje branden, 3 puzzels om te kraken zodat je een 3 cijferige code bekomt die je naar de 
juiste pagina zal leiden » 

= kaarjse doen branden
= weten dat de uitkomst van de 3 puzzels gelijk is aan een pagina nummer



DEEL 2 (bis)
De voorzijde van het boek is een rekenpuzzel met L figuren. Ze moeten de 4 L-figuren telkens in de juiste 
richting leggen om een getal te bekomen. Als ze de L-figuren 3 keer goed leggen bekomen ze 5+4-7 
Eerste getal is dus 2

Als ze het boek open doen zien ze er ook een potlood in weggestoken. Op dit potlood staat een pijltje dat wijst
naar het gommetje. Als ze het gommetje er af halen vinden ze een papiertje. Op dit papiertje staat « het 
tweede cijfer is een 1 »

Op de achterzijde van het boek staat de laatste puzzel. Op deze puzzel staat ook een masker dus de link naar
het opgaveblad met het masker moet duidelijk zijn. Het masker op het opgaveblad heeft op zijn kaak een
tekening. Als ze deze tekening namaken met de letters die op puzzel op de achterkant van het boek staan dan 
lezen ze « laatste cijfer is een vijf »

= 215

Ze moeten dus naar pagina 215 in het boek



DEEL 2 (bis 2)
Op het eerste zicht zien ze in het boek niets staan. Natuurlijk is de hint van het uv licht op de website en het uv
lampje in de doos hun hulp om iets te voorschijn te krijgen op deze pagina.

Als ze met het lampje schijnen dan zien ze de volgende tekst

De code 328 is het tweede deel van de locatie.
Het tijdstip van het kaarsje zal je nog helpen verder in het spel
Om het derde deel te starten kan alleen een goede tas hete koffie je helpen.

Als ze het kaarsje aangestoken hebben zien ze na verloop van tijd onderaan een tijdstip. 20:17, dit kan hun 
verder helpen in een volgende ronde.



DEEL 3
Deel 3 start dus met het nemen van de tas en er 
iets warm in te gieten.

Dan komt « weiremonderonsvoeten.be 
tevoorschijn.

De tekst op deze website spreekt over een
vergrootglas,
over possensje en geeft ook aan dat ze een 2
cijferige code
nodig hebben om het bestand te downloaden.

In de doos zit een fotokadertje met foto van 
Possensje (leeuw)
en een mini vergrootglas.

Als ze met het vergrootglas kijken dan zien ze op de 
neus
van de leeuw een tekst staan. P N =

Ze moeten dus de puzzels P & N nemen uit de doos
en
deze oplossen



• Puzzels
P & N



• Bij puzzel P hoort ook deze
opgave. Dit kunnen ze te weten
komen door de leeuwekop op 
puzzel P die blauw gekleurd is en 
op de engel zijn arm het rode 
hartje. Oplossing is 0



• Bij puzzel N hoort de kikkeropgave. Dit 
zien ze aan de kikker op blad N en de 
puzzel met kikkers. 

• Er staat geschreven Plooi de rode lijn en
plooi dan nadien de groene lijnen.
Als ze dit doen dan lezen ze 4



• De code is 04



Code locatie deel 3 = 400

• Met de 3 tips moeten ze weten dat ze
volgende zaken nodig hebben
- opgave blad met blur text
- opgave blad met gekleurde blokjes
- flesje drank
- rood brilletje

Dit bestand downloaden ze met de code 04 in te geven op weiremonderonsvoeten.be



Je ziet call, maar als je het 
papier verder naar achter
brengt zie je 0474



Als je deze tekst met rood
brilletje bekijkt dan komt het 
nummer 062 tevoorschijn

Op het etiket van het flesje drank
staat 757



Gsm nummer 0474062757

• Als ze dit nummer bellen dan krijgen ze een automatische boodschap
te horen die zegt.

• Als jij de geknipte persoon zijt voor dit spel, dan is de code 376 
duidelijk voor jou en weet je wat te doen.

• Er zit namelijk een schaar met een slot rond in de doos. De code van
het slot is 376. Nu kunnen ze de schaar gebruiken om de puzzel met
de QR codes uit te knippen.
Op de schaar staat ook een code! → inti



Deel 4

• Er zit namelijk een schaar met een slot rond in de doos. De code van 
het slot is 376. Nu kunnen ze de schaar gebruiken om de puzzel met 
de QR codes uit te knippen. 
Op de schaar staat ook een code! → inti



Deel 4 (bis)

• Als ze de Qr code gepuzzeld hebben en gescand komen ze op de website
hetiervandewoorhed.be

• Aan de hand van de beelden en de tekst op de website weet je meteen dat
je de portefeuille nodig hebt en de snoephartjes



Deel 4 (bis 2)

• Wanneer je op de website het bestand wil downloaden moet je terug
een code ingeven. De code is inti (stond op de schaar)

• De opgave zegt dat het bedrag dat de gijzelaars
afgehaald hebben gelijk is aan de laatste 3 cijfers
van de GPS locatie

• Op 1 van de snoephartjes stond te lezen « welk
tijdstip was het weer » Dit moet de link leggen
aan 20:17 wat op het kaarsje stond te lezen in 
1 van de vorige rondes

• In de portefeuille zit een visa kaart met USB
in. Om de file van deze kaart te kunnen lezen hebben ze de code 2017
nodig



Deel 4 (bis 3)

• Totaal bedrag is 520 maar er zit ook nog
20 euro in de portefeuille.
Dus in totaal hebben ze 540 euro afgehaald

• 540 is het laatste deel van de GPS locatie



GPS COORDINATEN

• 5056 328 400 540

8697328400540


