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@meesterOtto 

  

 

Wie hebben het 

tankstation beroofd?  

Los de raadsels op om er achter te komen wie de daders zijn! 

 

, 

 

 

 

  

http://www.facebook.com/meesterOtto
http://www.facebook.com/meesterOtto
https://www.instagram.com/meesterotto/
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ZIN IN MEER ONDERWIJSINSPIRATIE? 

  

 
Bekijk alle updates:   

http://www.facebook.com/meesterOtto
http://www.facebook.com/meesterotto
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@meesterOtto 

Inleiding 

 
Het tankstation in Zoutelande is beroofd door 2 personen. 
Verschillende verdachten zitten in hechtenis. Maar wie zijn de 

echte daders? 
 

Per goed opgelost raadsel ontvang je één van de omschrijvingen 
die je nodig hebt om er achter te komen wie de echte daders zijn. 

Nadat alle 10 omschrijvingen in bezit zijn, kan worden uitgezocht 
wie de werkelijke daders zijn.  

 

Het rechercheteam is er inmiddels achter dat het om een man 
en een vrouw gaat. Dit zal blijken uit de aanwijzingen.  

 
Wie lukt het om met de snelste tijd de onschuldige verdachten 

vrij te laten? Hulp is hard nodig! 
 

Met grote dank, 
namens het rechercheteam. 

 
 

http://www.facebook.com/meesterOtto
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@meesterOtto 

Toelichting 

 
Tof dat je het spel hebt gedownload om het door te lezen!  
 

Hierbij geef ik je wat tips om het spel te laten spelen in je klas: 
 

1. Verdeel je klas in kleine groepjes, maximaal 4 per groepje. 
2. Vertel je klas dat ze pas de ruimte kunnen verlaten als de 

daadwerkelijke daders zijn ontmaskerd.  
3. Per groepje komt er één speler naar de plek waar de 

leerkracht als jury zit. De leerkracht beoordeeld of het 

antwoord goed is, geeft daarna een aanwijzing en 
vervolgens ontvangt het groepje een nieuwe opdracht.  

4. Na 10 opdrachten (en 10 aanwijzingen) moet het lukken om 
de daders te ontmaskeren.  

5. Optie: Worden er 2 verkeerde daders aangewezen? Dit 
levert 10 minuten straftijd op.  

6. Optie: De ervaring leert dat in een groepje wel eens een 
speler ‘afhaakt’. Geef van te voren aan dat je bijvoorbeeld 

een groepje wat goed samenwerkt eerder een hint geeft!  
  

http://www.facebook.com/meesterOtto
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@meesterOtto 

Vervolg - Toelichting 
 

Wat moet je praktisch voorbereiden? 
 

1. Elk groepje krijgt van te voren het overzicht van de 

verdachten (op één blad, zie bijlage). Zorg dat je voldoende 
prints hebt van de verdachten. 

2. Print eveneens de opdrachten uit, zoveel groepjes als je 
gaat maken.  

3. Houd de antwoorden paraat, zodat je even kan ‘spieken’.  
4. Neem 10 enveloppen. Stop in elke enveloppe een 

omschrijving van de dader. Nummer de enveloppen, zo 
corresponderen ze met de opdrachten.  

5. Maak, zo nodig, van te voren groepjes.  
 

 

  

http://www.facebook.com/meesterOtto
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@meesterOtto 

Raadsel 1 
(een hint voor deze opdracht ligt in de ruimte waar je je bevindt) 

  

http://www.facebook.com/meesterOtto
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@meesterOtto 

Raadsel 2 

  

http://www.facebook.com/meesterOtto
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@meesterOtto 

Raadsel 3 

  

http://www.facebook.com/meesterOtto
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@meesterOtto 

Raadsel 4 

  

http://www.facebook.com/meesterOtto
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@meesterOtto 

Raadsel 5 

  

http://www.facebook.com/meesterOtto
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@meesterOtto 

  

http://www.facebook.com/meesterOtto
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@meesterOtto 

Raadsel 6 

  

http://www.facebook.com/meesterOtto
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@meesterOtto 

Raadsel 7 

  

http://www.facebook.com/meesterOtto
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@meesterOtto 

Raadsel 8 
 

http://www.facebook.com/meesterOtto
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@meesterOtto 

Raadsel 9 

 
 

  

http://www.facebook.com/meesterOtto
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@meesterOtto 

Raadsel 10 

Maak zoveel mogelijk woorden. Tot je precies op 20 punten uitkomt! 
  

http://www.facebook.com/meesterOtto
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@meesterOtto 

 

Bronvermelding 
 

De opdracht is gevonden op: 
 

1. www.groepsspellen.nl/raadsels  

2. www.zelfmaak-ideetjes.nl/raadsels  

3. www.groepsspellen.nl/raadsels  

4. https://slideplayer.nl/slide/10291809/ 
5. https://www.topo-oefenen.nl/werkbladen/europa/europa/landen-in-europa-2 
6. www.soullie.nl  

7. www.jufmilou.nl  

8. www.groepsspellen.nl/escape-room-spel-maken/  

9. www.groepsspellen.nl/raadsels  

10. https://jufmaike.nl/spelen-met-letters-en-woorden-lets-play-boggle/  
 

 

Plot: www.feestideevoorjou.nl  
 

 

 

  

  

http://www.facebook.com/meesterOtto
http://www.groepsspellen.nl/raadsels
http://www.zelfmaak-ideetjes.nl/raadsels
http://www.groepsspellen.nl/raadsels
https://slideplayer.nl/slide/10291809/
https://www.topo-oefenen.nl/werkbladen/europa/europa/landen-in-europa-2
http://www.soullie.nl/
http://www.jufmilou.nl/
http://www.groepsspellen.nl/escape-room-spel-maken/
http://www.groepsspellen.nl/raadsels
https://jufmaike.nl/spelen-met-letters-en-woorden-lets-play-boggle/
http://www.feestideevoorjou.nl/


 

18 

@meesterOtto 

Bijlagen 
  

http://www.facebook.com/meesterOtto
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@meesterOtto 

 

Verdachte 1  

 
 

- Ze heeft geen krullen  

 

 

- Ze heeft geen bril  

 

 

- Ze draagt het haar los.  

 

 

- Ze heeft donkerbruin haar  

 

 

- Ze heeft een grote neus  

http://www.facebook.com/meesterOtto
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@meesterOtto 

 

Verdachte 2  

 

 

- Hĳ heeft geen snor  

 
 

- Hĳ heeft geen bril  

 

 

- Hĳ heeft een blanke huid  

 

 

- Hĳ is niet blond  

 

 

- Hĳ heeft een kleine mond 

http://www.facebook.com/meesterOtto

