AUDIOSPEURTOCHT
DE MAASPIRAAT

Hallo speurder (in de dop)! Wat leuk dat ik jou op pad mag sturen in Dordrecht! Ik leg
je kort uit hoe deze gratis audiospeurtocht werkt en wat je ervoor nodig hebt. Je kunt
deze speurtocht fysiek op straat oplossen of gewoon lekker vanaf de bank, waar dan
ook ter wereld! Je staat natuurlijk te popelen om die schatkist te vinden, dus laten we
snel van start gaan!

ZO START JE!

Zoek naar ‘audiospeurtocht De Maaspiraat’ als podcastaflevering van Dordtse
Speurtochten in je favoriete podcastapp als Spotify of Apple Podcasts.
Heb je geen (betaalde) podcastapp? Ga dan naar anchor.fm/dordtse§speurtochten of scan de QR-code hiernaast. Als je offline wilt spelen,
kun je de MP3 downloaden op dordtsespeurtochten.nl. De spelregels en
richtlijnen krijg je allemaal in het intro van de audiospeurtocht te horen!

Hier komt
ee

n QR-code

Het verzamelen van de antwoorden gaat het makkelijkst met het speciaal
ontworpen invulformulier. Ga naar dordtsespeurtochten.nl en download daar het
invulformulier. Let op: er zijn twee versies! Een korte versie, waarop je alleen de antwoorden hoeft in
te vullen en een uitgeschreven versie. De uitgeschreven versie bevat de volledige transcriptie van
audiospeurtocht en is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld slechthorend zijn, visuele ondersteuning bij
Nederlands behoeven of uitdagingen hebben op het gebied van concentratie. Wanneer een reguliere
podcast luisteren jou zonder problemen lukt, heb je die lange versie waarschijnlijk niet
nodig.

GOED OM TE WETEN
De gemiddelde speurder doet zo’n 90 minuten over deze audiospeurtocht.
Op het antwoordenformulier staat per opdracht de tijdscode, waardoor je
kunt pauzeren en hervatten wanneer je wilt. Je kunt de audiospeurtocht
zelfs op de bank beginnen en op straat afmaken (of andersom)!
Voor lezers van het boek De Maaspiraat is de speurtocht net een
tikkie makkelijker! In deze tegendraadse toerismegids deel ik al
mijn lievelingsplekken in Dordrecht, waarvan je een aantal ook
in deze speurtocht treft. Ook bestellen? Op
dordtsespeurtochten.nl vind je de verkoopspunten!
Klaar om te speuren? Alles wijst zich
verdervanzelf!
Appeltje-eitje!
Heel
veel
puzzelplezietoegewenst!
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ANTWOORDEN

INVULFORMULIER

In de podcast krijg je aanwijzingen om de juiste speurroute te lopen en je krijgt raadsels
waarvan de antwoorden later de eindoplossing geven. En ja... die leidt je natuurlijk
naar schatkist! Hieronder vind je de template waarop je de antwoorden kunt invullen.
het juiste antwoord heeft altijd evenveel letters als dat er vakjes zijn. De turqoise
vakjes zijn extra belangrijk! Als kleine houvast heb ik tijdcodes toegevoegd, zodat je
altijd even kunt terugspoelen!
Alles wat via GoogleMaps niet zichtbaar is, staat op Google!

Kom je er echt niet uit? Ga naar dordtsesportochten.nl/hints

00.00’ - 01.08’ : Intro
01.09’ - 05.30’ : Speluitleg
05.31’ - 06.18’ : Start op het Scheffersplein.
06.19’ - 07:35’ : Vraag 1: Wat is het beroep van deze man?

ANTWOORD 1
07.36’ - 08.35’ : Zoek de plaquette.
08.36’ - 09.18’ : Vraag 2: Vanaf welke maand woonde hij in deze straat?

ANTWOORD 2

09.19’ - 10.55’ : Vervolg de route.
10.56’ - 12.24’ : Vraag 3: Vul het dier in.
12.25’ - 13.28’ : Vervolg de route.

ANTWOORD 3
13.28’ - 14.43’ : Vraag 4: Vul de voorletter in.

ANTWOORD 4
14.44’ - 16.35’ : Loop naar de kerk en beantwoord vraag 5: Vul het aantal treden in.

ANTWOORD 5
16.36’ - 18.01’ : Vervolg de route.
18.02’ - 19.33’ : Vraag 6: Vul de titel in.

ANTWOORD 6

-

19.34’ - 20.40’ : Vervolg de route.
20.41’ - 21.52’ : Zoek de spijkers.
21.53’ - 22.44’ : Vraag 7: Welke letter klopt niet?

ANTWOORD 7
22.45’ - 23.14’ : Vervolg de route.
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-

3.15’ - 24.01’ : Vraag 8: Schrijf de namen van de drie rivieren op.

ANTWOORD 8

1

2
3
24.02’ - 24.35’ : Zoek de maagd van Dordrecht.
24.36’ - 25.25’ : Vraag 9: Vul de juiste letter in.

ANTWOORD 9

25.26’ - 27.23’ : Vervolg de route en beantwoord vraag 10: Wat is dat blauw-witte ding?

ANTWOORD 10
27.24’ - 30:09’ : Los de anagram op.
30.10’ - 30.59’ : Outro

DE OPLOSSING
Je bent bijna klaar! Verzamel alle letters duit de turquoise vakjes. Deze letters vormen
samen de oplossing. Zet alle letters in de juiste volgorde en let daarbij op: 50% van
de oplossing is Dordts dialect en de andere 50% is algemeen beschaafd Nederlands.

Oplossing gevonden? Ga dan naar dordtsespeurtochten.nl/jouwantwoord. Oftewel:
plak jouw oplossing - zonder spaties of streepjes- achter de website. Als jij de speurtocht
correct hebt uitgepluisd, kom je via deze link bij de schatkast! Is jouw oplossing fout?
Ook dan zul je het snel genoeg merken en zul je nog even verder moeten speuren.
Om niet te verdrinken in oeverloze frustratie, kun je eventueel gebruik maken van het
tipregister via dordtsespeurtochten.nl/hints.

Wil je nog meer van Dordrecht ont
dekken?
Bestel mijn tegendraadse stadsg
ids De
Maaspiraat op www.studiostout
shop.nl of
koop ‘m in de Dordtse boekhande
l!
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