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
Hallo, wat leuk dat je luistert! Deze postcast is ietsje anders dan andere podcasts, het is namelijk een
speurtocht! Misschien ben je wel een Dordtse vader of moeder die het kind even het huis uit wil sturen?
Of je bent een toerist die graag iets origineels wil doen. Of je woont hier al jaren op het Dordtse eiland
en denkt: “Ik verveel me dood, help me!” Of je kent mij via Instagram (@mignonnus) en je denkt: “Jij
vlogt altijd op zo’n mooie locatie!” Hoe dan ook, leuk dat je wilt speuren! Het is een speurtocht door
Dordrecht die het leukst is als je fysiek in Dordrecht op straat staat, maar ook prima te doen is vanuit
huis. Dan kun je als je minder mobiel bent, kun je ook gewoon meedoen! In dit geval heb je Streetview
van GoogleMaps nodig. En misschien Google zelf, om eventueel op te zoeken! Hoe het precies werkt
ga ik je nu allemaal uitleggen.
01.09’ - 05.30’ : Speluitleg
Wat heb je voor deze speurtocht nodig? Nou.. dat ligt een beetje aan hoe je deze speurtocht wilt doen.
Laten we er eerst vanuit gaan dat je in Dordrecht bent en fysiek op speurtocht gaat. Dan leg ik je straks
uit hoe je deze speurtocht vanuit bed of vanaf de bank kunt doen. Oh trouwens, deze speurtocht is wel
rolstoeltoegankelijk: je hoeft nergens naar binnen of een trap op. Dordrecht kent wel smalle stoepen
en een aantal ‘typisch Dordtse drempels’.
Oké, wat heb je nodig voor een fysieke speurtocht? Allereerst deze podcast! Ik ga je telkens ergens
naartoe sturen en op die locatie krijg je een opdracht. Na iedere aanwijzing of opdracht hoor je [dit
muziekje], zodat je mijn stem even op pauze kunt zetten. Test het maar even… Ik zeg bijvoorbeeld:
“Steek eens twee vingers in de lucht!” [muziekje]. En deed je het? Nee hè? Dan heb je het dus niet
begrepen en dan wordt deze speurtocht niks. We doen het nog een keer, ik zeg wat jij moet doen, dan
druk je tijdens het muziekje op pauze en als je gedaan hebt wat ik zeg, druk je weer op play. Dus…..
Steek twee vingers in de lucht! [muziekje]. Oké, prima! Dit lijkt nu heel ingewikkeld, maar het wijst
zichzelf vanzelf.
Verder heb je nodig een smartphone, om eventueel GoogleMaps te raadplegen. Of als je er echt niet
uitkomt iets te googlen. Natuurlijk kun je het ook extra uitdagend voor jezelf maken en afspreken dat
je dit juist niet doet.
Je gaat straks op zoek naar de antwoorden op mijn vragen. Geen moeilijke vragen hoor, niet .wat is de
zin des levens’, gewoon ‘wat zie je hier en wat doe je daar?’ Om het zo duidelijk mogelijk te maken,
heb ik een speciaal antwoordenvel gemaakt waarop je deze antwoorden kunt invullen. Je vindt deze
op www.dordtsespeurtochten.nl. Klik daar op ‘speurtochten’. Als het goed is staat daar ‘speurtocht De
Maaspiraat’ en als je daarop klikt kun je ‘m gratis downloaden. Verder heb je een pen nodig of dus een
smartphone waarin je de antwoorden op de opdrachten opschrijft.

© 2020, MIMI Creative Content BV | mignonnusteling.nl

Wil je deze speurtocht online vanaf de bank doen? Download dan de pdf zoals ik hierboven heb
beschreven en doe gewoon mee zoals ik beschrijf alleen via GoofleMaps. Via Streetview kun je gewoon
meelopen zoals de mensen op straat ook doen! Het kan zijn dat sommige details in de speurtocht
moeilijker te vinden zijn via je beeldscherm dan in het echt. Maar geen zorgen… met een beetje
google-skills kom je er heus wel uit!
Sowieso is deze speurtocht ietsje makkelijker voor mensen die mijn boek De Maaspiraat hebben
gelezen. Sommige stukjes uit de speurtocht komen precies zo voor in mijn boek en daarin verklap ik
soms ook wat adressen. Deze moderne stadsgids is ook verkrijgbaar op studiostoutshop.nl!
Dat was de uitleg van deze speurtocht! Het moeilijkste deel zit er al op! Pfff…. Heftig hè? Nou, vanaf
hier gaat het alleen maar makkelijker worden. En wil je het allemaal nog eens rustig nalezen, dan kun
je dus bovenstaand formulier downloaden, daar staat het allemaal nog eens voor je uitgelegd! En op
dat formulier heb ik ook de minuten opgeschreven dat je terug kunt zoeken naar de juiste opdracht in
deze podcastspeurtocht.
Oke…. We gaan nu echt beginnen! Ik kom zo bij je terug! Na het muziekje!
05.31’ - 06.18’ : Start op het Scheffersplein.
Hallo, hoor je me goed? Ja? Top! De speurtocht is begonnen! Waarschijnlijk denk jij nu: “Ja hallo zal
wel, ik sta hier in de middle of nowhere, wat nu?” Nou, daar begint meteen de eerste opdracht: Loop
naar het Scheffersplein. Ik heb er lang over nagedacht: Waar start een speurtocht? Het uitzicht bij het
station vond ik een beetje lelijk en als je niet uit Dordrecht komt wil je vast eerst nog even rustig koffie
drinken en weet ik het….. Dus nogmaals, we beginnen bij het Scheffersplein. Misschien weet je de weg,
anders zet je het maar in je GoogleMaps…. Ik ren alvast vooruit! Tot daar!
06.19’ - 07:35’ : Vraag 1: Wat is het beroep van deze man?
Welkooooooom op het Scheffersplein! Wist je dat dit plein eigenlijk een brug is? Kijk maar eens goed…
of hang eventjes over de reling… knap gebouwd hè?! Op het midden van dit plein staat een groot
standbeeld. Loop er maat naartoe. Ary Scheffer is best wel beroemd, maar wist je dat hij eigenlijk maar
kort in Dordrecht woonde? Ary Scheffer werd hier in 1795 geboren en heeft eigenlijk maar twee jaar in
Dordrecht gewoond. Toch zijn we erg trots op hem. Dit plein is zelfs naar hem vernoemd! Loop maar
een rondje om het standbeeld. Als je goed kijkt zie je allemaal dingen verstopt zitten. Die vrouw, daar
in zijn mantel… dat is dus zijn moeder. Naja… lang genoeg gepraat! Ben je klaar voor de eerste vraag?
Schrijf op je antwoordvel bij antwoord nummer 1 op wat het beroep was van deze man. Dus vraag 1 is:
Wat is het beroep van Ary Scheffer?

ANTWOORD 1
07.36’ - 08.35’ : Zoek de plaquette.
Zoooo, dat was vraag 1! Was het makkelijk? Jawel hè? Dit is het opwarmertje.. we gaan nu echt goed
van start! Hier ergens in de omgeving hangt een bordje waarop je kunt lezen waar Vincent van Gogh
vroeger leefde. Ja, ja… de echte Vincent van Gogh…. Van de zonnebloemen en zo! Ja, hij woonde hier
niet lang hoor, dat zul je zo wel zien… maar toch scheppen wij Dordtenaren er maar al te graag over
hem op! Om de volgende vraag te beantwoorden moet je dus op zoek naar dat bordje. Kijk niet te
ver…. Je kunt het bordje zien als je op de sokkel van Ary Scheffer staat. (Een sokkel is dat grote stenen
ding waar een standbeeld op bevestigd is.) Nou succes met zoeken… Ik loop alvast vooruit!
08.36’ - 09.18’ : Vraag 2: Vanaf welke maand woonde hij in deze straat?
Ah, daar zijn we dan! In deze straat woonde Vincent Van Gogh… Hij werkt toen bij de boekwinkel van
zijn oom. Van die winkel kun je foto’s vinden in het Regionaal Archief Dordrecht. Mocht je ooit een
keer vervelen terwijl het buiten heell hard regent… Zoek die foto’s vooral op! Dat is best leuk! Goed,
nu gaan we naar de vraag, dit is immers een speurtocht en geen geschiedenisles! Vanaf welke maand
woonde Vincent van Gogh in deze straat? Schrijf het maar op!

ANTWOORD 2
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09.19’ - 10.55’ : Vervolg de route.
Gelukt? Top, dat was vraag 2! Gaat best wel lekker toch? We gaan meteen door! Als je met je gezicht
naar die plaquette staat, kun je rechts verder het steegje in en links de Groenmarkt op. Daar rechts
in dat hofje… daar mocht ik als kind dus nooit spelen. Kijk maar even oma het hoekje… je ziet een
speeltuintje waar vaker mensen op zitten te blowen, dan dat kinderen erop spelen. Dat was dan ook de
enige plek die mijn moeder een beetje te eng vond voor mij als kind in de duistere jaren 90… “Da’s niks
voor Schapenkopjes” zei ze dan. Ik heb gewoon een mensenhoofd hoor, maar mensen die in Dordrecht
geboren zijn, noemen we hier Schapenkoppen! Dit hele gebied achter die heg daarginds was vroeger
van de bierbrouwers van De Sleutel. Daarover kun je meer lezen in mijn boek De Maaspiraat. Naja
goed, we gaan verder! Enne… gezien we niet naar rechts mogen, want dat is ‘heeeeul gevaarlijk’, gaan
we links de Groenmarkt op. Loop maar door tot je twee bronzen broers ziet zitten. Aan je rechterhand
zie je een gulden os. Het wijst zich vanzelf! Daar mag je stil staan en kom ik bij je terug!
10.56’ - 12.24’ : Vraag 3: Vul het dier in.
Yes! Je staat er! Johan en Cornelis De Witt zijn dit. De een staat en de ander zit. Ik heb nog wel eens een
film gemaakt hierover voor een lokaal filmfestival. Kreeg ik 300 euro voor, dat was als arme student heel
veel geld! Mijn zusje speelde mij als kindje, maar ook Cato geeft inmiddels stemrecht. OH WAAR IS DE
TIJD GEBLEVEN?! Voor de echte Dordtse experience haal je in de ijssalon aan de overkant even een
ijsje en ga je op de trap onder deze politieke broertjes zitten. Denk je nu bij jezelf: “IJsje halen? Mens,
waar heb je het over, mijn tepels vriezen van mijn borstkas?” dan luister je deze speurtochtpodcast vast
en zeker in de winter en is de ijssaloon helaas gesloten. Tja… jammer dan. Kom in de zomer nog eens
terug! Wat ik sowieso voor je heb, wat voor weer het ook is, is de nieuwe vraag! Luister goed: Op dit
standbeeld zie je het familiewapen van De Witt. Er staan drie dieren op. Voor een van de drie dieren
ziet het er slecht uit. Welk dier wordt binnenkort slachtoffer?

ANTWOORD 3
12.25’ - 13.28’ : Vervolg de route
We gaan weer lopen. Houd de gebroeders De Witt aan je linkerhand en loop verder de Groenmarkt
op. Dit stukje straat ken je misschien wel uit films! De Apenstreken, Zwartboek, The Last Vermeer,
Kruimeltje… ik noem maar wat titels, zijn allemaal films die hier werden opgenomen! In mijn boek De
Maaspiraat kun je nog veel meer lezen over Dordrecht als filmset. Trouwens, het is heel belangrijk dat
je stopt met lopen als je Hebreeuws ziet. Ja, dat is de clou: Stop als je Hebreeuws schrift ziet. Je moet
best goed opletten. Als je vanaf de andere kant komt is het Hebreeuws namelijk Nederlands. En zoals
de oma van Roodkapje altijd zij: “Ga niet van het pad!” Ik zie je bij het afgesproken punt!
13.28’ - 14.43’ : Vraag 4: Vul de voorletter in.
Ah! Je hebt de Hebreeuwse letters gevonden! Daar staat ‘je moet het je kinderen vertellen’ en het
is onderdeel van een monument ter nagedachtenis aan de Dordtse en Zwijndrechtse joden die
omkwamen in de tweede wereldoorlog. Wist je dat het nog steeds niet helemaal duidelijk is hoeveel
joodse inwoners hier zijn omgekomen? Er gaan verschillende officieel lijsten rond en er wordt nog
steeds onderzoek gedaan. Dit monument bestaat uit twee delen. Dit deel kun je zien vanaf de straat,
maar het andere deel staat in de hal van het Stadhuis en kun je alleen zien tijdens openingstijden.
Probeer toch maar even te spieken door het sleutelgat, want op deze trappen vind je het antwoord dat
je nodig hebt om verder te gaan. Wist je dat dit plein is aangelegd in 1679? Maar die twee leeuwen die
je ziet…. Die zijn veel nieuwer! Die komen namelijk uit de 19de eeuw. De beeldhouwer heeft een heel
grappige naam voor zijn beroep. Maar voor nu ben je vooral opzoek naar zijn voorletter!

ANTWOORD 4
14.44’ - 16.35’ : Loop naar de kerk en beantwoord vraag 5: Vul het aantal treden in.
Vanaf dit plein heb je al mooi zicht op een stukje van de Grote Kerk. Ik zou je echt superveel over deze
kerk kunnen vertellen. En over de mythe van Sura! De toren zou gebouwd zijn door maar drie mannen
onder leiding van een jong meisje dat Sura heet! Maar ja, als ik overal zo enthousiast helemaal op in zou
gaan, kwam er geen einde aan deze speurtocht... Dus dat stukje kun je lezen in mijn boek of eventjes
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googlen. Voor nu mag je gewoon naar de kerk toelopen! Als je in de buurt komt, zie je links al een
steiger die je misschien wel herkent uit de film Zwartboek. Daarin konden we zien hoe iemand in het
water viel, weet je nog? Loop maar langs de kerk en ga op zoek naar het volgende antwoord: Hoeveel
treden heeft de toren van de grote kerk? Schrijf dit op in letters, dus niet in cijfers. En hoe je daar achter
komt? Ja, dat kan natuurlijk door de toren te beklimmen en ze te tellen… Of misschien vind je ergens
een bordje… Of als je sociaal bent aangelegd kun je het aan iemand op straat vragen… Of eh…..
Anders heb je altijd nog zo’n handig elektrisch apparaatje in je zak….. Zo’n apparaatje dat alles weet….

-

ANTWOORD 5

16.36’ - 18.01’ : Vervolg de route.
Antwoord gevonden? Even dubbel checken, je hebt het antwoord in letters opgeschreven he? Niet
in cijfers? Super! Oké, dit is wat we gaan doen… Je bent trouwens al over de helft! Gaat het snel? Of
tergend langzaam? Als het te langzaam gaat naar jouw zin, ligt dat absoluut aan jouw spanningsboog of
puzzeltalent. (Sorry voor mijn brute eerlijkheid.) Je mag met je rug naar de tuin van de Grote Kerk gaan
staan, met het jachthaventje aan je linkerhand en met je gezicht naar de Engelenburgerbrug. Net voor
die brug, vlak na de jachthaven, kun je links afslaan. Doe maar! Je mag daar op zoek naar een huis met
een zeemeermin en een zeemeerman. Of zijn het twee knuffelende zeemeermannen? Spannend! Als
je een waardeloos richtingsgevoel hebt, verklap ik voor de zekerheid het adres: we zien elkaar weer bij
Korte Engelenburgerkade 18!
18.02’ - 19.33’ : Vraag 6: Vul de titel in.
[Onderwatergeluiden] Oooohhh, amore! Zie je deze onderwaterwezens knuffelen? Of is het nog
pikanter dan dat? De mythe gaat namelijk dat deze gevel versierd is om koningin Emma en de kleine
prinses Wilhelmina, die een bezoek aan Dordrecht brachten, de stuipen op het lijf te jagen. Zoiets
vulgairs als de suggestie van twee seksende onderwatermannen was in die tijd natuurlijk onacceptabel!
Tegenwoordig is het op het internet juist moeilijker om te ontlopen, hihi. Maar om deze speurtocht
een beetje kindvriendelijk te houden zijn we in deze opdracht op zoek naar iets anders. Dit pand
heet namelijk niet ‘de sexy meermannen’. Maar hoe dan wel? Op de gevel zie je twee dieren. Deze
gecombineerd geven de titel waarnaar we op zoek zijn! Kijk vooral goed naar die bruine vriend… Niets
is wat het lijkt!

ANTWOORD 6

-

19.34’ - 20.40’ : Vervolg de route.
We gaan even gas geven. Trek je wandelschoenen aan. Of nou ja… hopelijk had je die al aan, want
anders had je nu -Dordrecht kennende - poep aan je tenen of glasscherven in je eelt. Loop terug naar
de Houttuinen, het soort van pleintje tussen de brug eng ede kerk waar je vandaan kwam. Ga over de
Engelenburgerbrug. Je kunt nu kiezen uit vier straten, want welke straat je ook kiest, ze komen allemaal
op ’t Vlak uit. Dus houd je van bootjes, loop de Nieuwe Haven af. Houd je van de grote Oude Maas,
kies dan voor de Buiten Walenvest. Liever gezellige woonhuisjes? Neem dan de Hoge Nieuwstraat of
de Binnen Walenvest. Het is van belang dat je op ’t Vlak uitkomt! Ik ren er alvast heen, want er zit een
leuke kroeg! Tot zo!
20.41’ - 21.52’ : Zoek de spijkers.
[Kroeggeluiden] Ahhhh…. Even een ijskoud pilsje drinken hoor. Ik krijg dorst van al dat gepuzzel. Ja, jij
hoort dit allemaal voor het eerst, maar heb je enig idee hoe vaak ik in de koptelefoons van speurders
moet kletsen? [Drinkgeluiden] Goed, terug naar de speurtocht! Als je een soort witte steiger in het
water ziet, zit je goed. Je bent nu op ’t Vlak, waar de straten bij elkaar komen. Let goed op, dit wordt
cryptisch: Houd het witte ding aan je linkerhand, zodat je de Kuipershaven oploopt. Zoek op deze kade
naar een mandje spijkers.
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21.53’ - 22.44’ : Vraag 7: Welke letter klopt niet?
En? Mandje spijkers gevonden? Was het lastig? Hopelijk niet, want de opdracht die bij deze locatie
hoort, moet je nog krijgen. Komt ‘ie: We kennen allemaal wel het zielige filmpje over het mandje van
Tichelaar, waarin Maxime Hartman de geïnterviewde opdraagt korter van stof te zijn. (Mand!) Toch is
deze voor je neus ietsje anders geschreven dan je het nu zou doen. Schrijf van de korte versie van dit
mandje de afwijkende letter op.

ANTWOORD 7
22.45’ - 23.14’ : Vervolg de route.
Gelukt? Top. Je bent bijna klaar! Spannend, hè? Loop verder tot het drukst bevaren punt van Europa.
Je herkent die plek niet niet aan de grote hoeveelheid schepen, dat valt namelijk incidenteel reuze
mee. Wel moet je stoppen met wandelen als je ziet dat er drie grote rivieren bij elkaar komen! Een
rivierenkruispunt dus.
3.15’ - 24.01’ : Vraag 8: Schrijf de namen van de drie rivieren op.
Mooi he? Napoleon heeft hier nog gevaren. Napoleon wordt naar mijn mening onterecht verheerlijkt
door sommige mensen, Hij wilde vrouwen degraderen tot tweederangsburgers! Doe eens eventjes
normaal! Ik zal de vraag verder kort houden. Hoe heten deze drie rivieren?

ANTWOORD 8

1

2
3
24.02’ - 24.35’ : Zoek de maagd van Dordrecht.
Ben je klaar voor de op een na laatste opdracht? Loop dan richting Papendrecht, naar het mintgroene
torentje dat je een stukje verderop ziet. Zoek bij het torentje naar de zoek je naar de maagd van
Dordrecht.
24.36’ - 25.25’ : Vraag 9: Vul de juiste letter in.
Je staat op het Groothoofd, maar rond de maagd zie je nog iets wat groot is. (Let goed op, in deze fase
van de speurtocht is alles cryptisch!) Opnieuw is hier de spelling een beetje ouderwets. Welke vreemde
letter voor dit grote ding, zouden we tegenwoordig opschrijven? Schrijf de huidige letter op.

ANTWOORD 9
25.26’ - 27.23’ : Vervolg de route en beantwoord vraag 10: Wat is dat blauw-witte ding?
Ai ai ai…. De laatste vraag komt eraan! De speurtocht loopt ten einde… Jij loopt nu vooral onder het
poortje door. Rechts heb je eerst de Palingstraat, dat is het steegje. Die wil je niet hebben, want dan
loop je terug naar de straat waar je vandaan komt. Neem de volgende straat, de Wijnstraat! En omdat
dit de laatste vraag is, wil ik de speurtocht ook extra moeilijk afsluiten. Ik ga je niet vertellen waar je
naartoe moet lopen. Wel vertel ik je dat dit pand ooit de lokale pers haalde als duurste koophuis van
Dordrecht. De vraagprijs was 2.650.000 euro. De entree ziet er dan ook heel chique uit. In de gevel van
dit pand zie je een blauwe kegel met een witte ruit. Eigenlijk lijkt het meer op een nepnagel… Maar
dat is het natuurlijk niet! Wat is het wél? Dat wil ik van je weten als laatste vraag: Wat is dat blauw-witte
ding wél?

ANTWOORD 10
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27.24’ - 30:09’ : Los de anagram op.
You did it! Je hebt de speurtocht uitgelopen! Gefeliciteerd! Als het goed is heb je nu een wirwar aan
letters ingevuld op je formulier. Ik zou je natuurlijk nog even kunnen laten lijden door te zeggen: Los
het anagram op… maar ik kan je natuurlijk ook gewoon de kant-en-klare oplossing geven…. Wat zal ik
doen… Hmmmmmm….. Een anagram betekent overigens dat alle letters door elkaar staan, maar die
letters wel allemaal nodig zijn om het juiste woord te maken. Weet je wat? Ik ben natuurlijk helemaal
het type dat gek is op lokale horeca supporter… dus ik stel het volgende voor: Je hebt zojuist een heel
stuk van het historische centrum van Dordrecht gezien. Daar zag je ook vast wel een leuk cafeetje of
lunchroom waarvan je dacht ‘daar ga ik straks koffie drinken’. Of bier, dat mag natuurlijk ook. Misschien
zag je wel een fijne steiger met mooi uitzicht. Als je denkt ‘blegh, ik wil naar huis’ mag dat ook. Dan
puzzel je daar verder. Maar geloof me… je bent er echt bijna! Ik ga je namelijk een hint geven. Alle
letters staan nu kriskras door elkaar, maar zoals je op het invulvel ziet, zit er een spatie in de oplossing. De
oplossing bestaat uit twee delen: Het eerste woord is Dordts dialect en het tweede woord is algemeen
beschaafd Nederlands. Enne… het feit dat je deze puzzel bíjna uitgespeeld hebt, dat zou wel eens de
grootste hint kunnen zijn.
Als je klaar bent met puzzelen en je hebt de oplossing ingevuld. Ga dan naar de website
dordtsespeurtochten.nl/jouwantwoord. De spatie mag je weglaten. Dus dordtsespeurtochten.nl/
puntjepuntje zonder spatie. Snappie? Top! Daar staat jouw prijs op je te wachten!

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.
30.10’ - 30.59’ : Outro
Pfoe, dat was ‘m dan! Misschien heb je de speurtocht al helemaal opgelost en geniet je nu van je
prijs… misschien blijf gehangen op die anagram. In dat geval… succes nog! Ik ben hoe dan ook
supertrots dat je zo ver gekomen bent. Wil je dat ik ook zo’n speurtocht voor je
maak? Bijvoorbeeld voor het museum of de gemeente waarvoor je werkt? Neem dan
contact met me op via mignonnusteling.nl. En als je denkt ‘hoe schrijf je dat?’ Ga
dan naar Dordtsespeurtochten.nl en dan plaats ik daar een linkje voor je. Bedankt
voor het meedoen! Tot later!

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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