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Maurits Bal, hoofd van het GOK (Geheim Opsporings 
Korps) is al een tijdje een bende op het spoor die 
diamanten rooft over de hele wereld. Zijn team was net 
te laat bij de inbraak bij Barones Berenborst, die hier in 
de buurt op haar domein woont. Maar de verdachte is 
nog in de buurt en wil de buit vermoedelijk verstoppen.

Inleiding
Super Secret is een speurtocht voor 2 tot 15 spelers tussen 
8 en 12 jaar oud. Ze gebruiken hierbij onderdelen uit de 
box, samen met twee apps: Facebook Messenger en de 
Super Secret app.

Via deze apps zullen de kinderen instructies krijgen voor 
hun zoektocht en kan jij het spel voorbereiden.

super
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Doel van het spel
Word een detective en zoek de dader van de diamantroof. 
Verzamel tips en sluit hiermee mogelijke daders uit. 
Eenmaal de dader gevonden, ga je op zoek naar de schat, 
de plaats waar de diamanten zijn verborgen. 

Alle detectives werken samen in hun zoektocht naar de 
dader en de gestolen diamanten. Ze worden daarbij 
geholpen door commissaris Maurits.

De identiteitskaarten van de verdachten en de 
hulpmiddelen om de dader te ontmaskeren, vinden ze in 6 
enveloppen. Deze verstop jij vooraf in het spelgebied.

Het spelgebied
Kies een spelgebied waar de kinderen veilig kunnen 
rondlopen, zoals een park, speeltuin, bos of een rustige 
woonbuurt.

Een spelterrein zo groot als een voetbalveld volstaat. Je 
moet er wel 6 enveloppen, de rotsfoto en de schat (op de 
eindlocatie) goed kunnen verstoppen.

Je maakt voor dit spel gebruik van een mobiele   
internetverbinding, dus je kan alleen spelen in een   
gebied met een goede dekking.
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Dat lukt gelukkig zowat overal, maar let op met heel 
afgelegen terreinen. Tijdens de spelvoorbereiding zal je 
snel merken of er een goede ontvangst is.

Zo niet, kies dan een gebied met een betere ontvangst.

De spelers

Je kan het spel met kinderen van 8 tot 12 jaar spelen, 
waarbij de jongsten af en toe de hulp zullen kunnen 
gebruiken van oudere spelers bij het ontcijferen van de tips.

De spelduur

Het spel duurt doorgaans 1u30 tot 2 uur. De duur hangt af 
van hoe goed je de enveloppen en de schat hebt verstopt 
en hoe ver je ze uit elkaar legt. Daarnaast is de ene groep 
al sneller dan de andere in het ontcijferen van de tips.

De voorbereiding ter plekke

 Reken op een uur om de 6 enveloppen, de   
 rotsfoto en de schat te verstoppen in het spelge- 
 bied.

 De virtuele spelbegeleider in Messenger helpt je  
 hierbij.



Inhoud van het pakket

   

Gat in de muur

Deze handleiding,
met spelcode
op achterzijde

Aan de detectives

Envelop 1 met:

BELGIË BELGIQUE BELGIEN BELGIUM
IDENTITEITSKAART

Naam / Name

Voornaam / Given name

Geboortedatum / Date of birth

Geboorteplaats / Place of birth

Handtekening van de houder / Holder’s signature

CARTE D’IDENTITE PERSONALAUSWEIS IDENTITY CARD

Muishond

Karel

06 JAN 1987

Poedelbroek

13 ID-kaarten van de verdachten

BELGIË BELGIQUE BELGIEN BELGIUM
IDENTITEITSKAART

Naam / Name

Voornaam / Given name

Geboortedatum / Date of birth

Geboorteplaats / Place of birth

Handtekening van de houder / Holder’s signature

CARTE D’IDENTITE PERSONALAUSWEIS IDENTITY CARD

Muishond

Karel

06 JAN 1987

Poedelbroek

BELGIË BELGIQUE BELGIEN BELGIUM
IDENTITEITSKAART

Naam / Name

Voornaam / Given name

Geboortedatum / Date of birth

Geboorteplaats / Place of birth

Handtekening van de houder / Holder’s signature

CARTE D’IDENTITE PERSONALAUSWEIS IDENTITY CARD

Muishond

Karel

06 JAN 1987

Poedelbroek

BELGIË BELGIQUE BELGIEN BELGIUM
IDENTITEITSKAART

Naam / Name

Voornaam / Given name

Geboortedatum / Date of birth

Geboorteplaats / Place of birth

Handtekening van de houder / Holder’s signature

CARTE D’IDENTITE PERSONALAUSWEIS IDENTITY CARD

Muishond

Karel

06 JAN 1987

Poedelbroek

Aan de detectives
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TOP SECRET

Leeg kaartje (met onzichtbare inkt)

UV-pen met blacklightEnvelop 2 met:

Envelop 3 met:

Aan de detectives Letterboodschap

Decoder letterboodschap 4

TOP SECRET

TOP SECRET 3



Transparante
pixelcode 2

Transparante
pixelcode 1
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Geheimschrift kaart

Envelop 4 met:

Aan de detectives

AB CD

ST
UV

WX
YZ

EF

GH IJ KL

QRMN OP

Decoder
rode boodschap

Holodeck

Opgave
rode boodschap

Het wachtwoord van de
scanner is de woonplaats
van de oudste verdachte

Aan de detectives

Envelop 5 met:

Aan de detectives

Envelop 6 met:

TOP SECRET

TOP SECRET

TOP SECRET

5

4

6



De toestellen

Je kan het spel spelen op iPhone en Android telefoons of 
tablets. Je hebt minstens 1 toestel met een mobiele 
dataverbinding (3G of 4G) nodig.

Tijdens het spel verbruik je ongeveer 10MB aan data. Laad 
het toestel helemaal op voor de start, want je verbruikt wel 
wat energie.

Let op met toestellen die meer dan twee jaar oud zijn. Het 
is mogelijk dat de batterijen hiervan snel leeg raken. Neem 
in dit geval een extra batterij (Powerbank) mee.

Je kan al spelen met 1 toestel, maar het is handiger en 
leuker als je er 2 of meer hebt.

A. Met 1 toestel spelen

Je hebt een iPhone of Android toestel nodig met een 
mobiele dataverbinding (3G of 4G). Hierop installeer je 
voor de start van het spel twee apps: Facebook Messenger 
en de Super Secret app van producent La mosca.

Staat Messenger al op je toestel? Prima, dan moet je
enkel de gratis Super Secret app downloaden via de
app store. 6



Moet je Messenger nog installeren? Kijk dan op
dasbox.be/messenger voor enkele tips.

Messenger zal je helpen met de spelvoorbereiding en in 
het spel zal je via Messenger een chatgesprek houden met 
de virtuele commissaris Maurits.

Speel je met 1 toestel, dan zal je tijdens het spel moeten 
switchen tussen Messenger en de Super Secret app.

B. Met 2 of meer toestellen spelen

Deze optie is handiger, want zo moet je niet switchen 
tussen beide apps op 1 toestel.

Installeer Messenger op een toestel met mobiele 
dataverbinding (3G of 4G) (zie dasbox.be/messenger).

Hou dit toestel voor jezelf. Jij zal het gesprek met de 
politiecommissaris in de gaten houden op jouw telefoon.

De Super Secret app installeer je op 1 of meerdere andere 
toestellen. Deze geef je aan de kinderen. Zo kan je bijvoor-
beeld teams van 4 of 5 detectives maken met elk een eigen 
toestel.

7
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Beschik je hiervoor over telefoons of tablets met een 
mobiele dataverbinding (3G of 4G)? Prima! Zet de 
dataverbinding en GPS-ontvanger aan en installeer de app 
via de app store. 

Heb je geen telefoons of tablets met een mobiele 
dataverbinding? Geen erg. Je kan ze makkelijk verbinden 
met jouw telefoon via een mobiele hotspot. Hoe je dit doet, 
lees je op dasbox.be/hotspot.

Installeer de Super Secret app en vergeet niet om de 
GPS-ontvanger aan te zetten!
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Voorbereiding met Facebook Messenger
Onze virtuele spelbegeleider in Messenger zal de 
voorbereiding begeleiden. Deze verloopt in 5 stappen:

1. Kies eerst een veilig spelterrein (zie ʻHet spelgebiedʼ)

2.  Zoek in Messenger onze virtuele spelbegeleider door 
@supersecretdasbox (1 woord, met @) in te tikken in het 
zoekveld voor personen en groepen.

3. Zeg iets tegen de spelbegeleider, bijvoorbeeld ʻhalloʼ en 
hij zal je vragen naar de spelcode. Deze staat op de 
achterzijde van deze handleiding. Doe dit thuis, dan ben je 
goed voorbereid voor je naar de spelplek vertrekt.

4. Ga naar de spelplek om er de 6 enveloppen, de rotsfoto 
en de schat te verstoppen. Neem schaar, plakband en/of 
duimspijkers mee om ze vast te maken. Doe dit kort voor de 
start van het spel, zodat er niets wordt weggenomen door 
voorbijgangers.

5. Verstop de enveloppen, de rotsfotot en de schat, de 
virtuele spelbegeleider in Messenger zal je hierbij helpen.
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Loop je tijdens de voorbereiding of tijdens het spel even 
vast in Messenger, stuur dan de boodschap ʻopnieuw .̓ 
Hierdoor wordt het laatste scherm opnieuw geladen en kan 
je verder.

Je kan thuis al kennis maken met de virtuele spelbegeleider. 
Stuur hem gerust wat fotoʼs en locaties door.

Maar stuur dan na je test de boodschap ʻstopʼ en we 
wissen alles uit wat je hebt ingevoerd. Zeg opnieuw ʻhalloʼ 
om de spelvoorbereiding te herstarten.

Het spel starten en de oplossingen van de 
raadsels

1. De start

Vertel de kinderen dat er een diefstal is gebeurd
en toon hen deze video: dasbox.be/maurits

Dit kan je thuis al doen (bij de start krijg je nogmaals deze 
mogelijkheid).

Start Facebook Messenger op en zoek opnieuw
naar @supersecretdasbox. Speurder Maurits Bal
zal de kinderen dan meenemen op speurtocht.



Deze twee kaarten liggen op alfabetische volgorde.

Jij houdt als begeleider het best de telefoon bij je om de 
gesprekken met Maurits luidop voor te lezen. Bovendien 
biedt dit ook de mogelijkheid om ons tijdens het spel 
stiekem geheime informatie door te spelen (zie pagina 17).

2. Zoektocht naar de eerste envelop

Maurits zal de detectives vragen om in de Super Secret 
app de kaart van de omgeving te openen. 

Voer de spelcode in en de kaart met de vindplaats van de 
eerste envelop zal verschijnen. Daarin bevinden zich 13 
identiteitskaarten van mogelijke daders.

De kinderen moeten de kaartjes op alfabetische volgorde 
leggen volgens familienaam. Als je dan het laatste cijfer 
neemt van het geboortejaar van elke verdachte, vind je de 
geheime code 4863286002953.
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Naam / Name

Voornaam / Given name

Geboortedatum / Date of birth

Geboorteplaats / Place of birth

Handtekening van de houder / Holder’s signature

Snottebel

Joris

11 NOV 1977

Sint-Kevinsbad

Naam / Name

Voornaam / Given name

Geboortedatum / Date of birth

Geboorteplaats / Place of birth

Handtekening van de houder / Holder’s signature

Blauwbil

Evarist

12 APR 1940

Bubbelbeek
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Als de detectives deze geheime code ingeven, krijgen ze 
verdere instructies van Maurits. Hou de identiteitskaarten 
goed bij, je hebt ze verder in het spel nog nodig.

3. Zoektocht naar de volgende 5 enveloppen

Maurits zal de kinderen vragen om de kaart te openen in 
de Super Secret app. Hierop staat de vindplaats van een 
volgende envelop. Hij zal de kinderen ook vragen om 
goed rond te kijken, want de bende houdt hen mogelijk in 
de gaten!

In de volgende vijf enveloppen vinden de kinderen hints en 
hulpmiddelen om de dader op te sporen.

4. Zeven tips leiden naar de dader

Telkens je een raadsel uit de envelop oplost, zal je 1 van 
de 13 verdachten kunnen elimineren (bijvoorbeeld ʻGeen 
snorʼ).

Maurits zal de tip bijhouden en de spelers kunnen via 
Messenger altijd het overzicht opvragen van deze tips.
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5. Envelop 2

Bovenop de pen zit een lichtje. Schijn hiermee op het lege 
kaartje: ʻhet wachtwoord van het afluisterapparaat is de 
woonplaats van de jongste verdachteʼ. Het antwoord hierop 
is Poedelbroek. Hiermee kan je het afluisterapparaat in de 
app openen.

In het afluisterapparaat sleep je de groene balk naar rechts 
tot je de stem van de dader hoort. Hij vertelt dat hij ALTIJD 
EEN STRIKJE draagt (tip 1).

6. Envelop 3

Als je de transparante strook met daarop ʻSPIONʼ over de 
vreemde boodschap legt, kan je lezen ʻDe dader DRAAGT 
NOOIT EEN BRILʼ. (tip 2)

7. Envelop 4

De boodschap op het rode kaartje kan ontcijferd worden  
met de rode decoder. Je kan lezen: ʻHet wachtwoord van  
  de holoscoop is de woonplaats van de  
  oudste verdachte .̓

  Het antwoord hierop is Mollegem. 
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Let op: dit is de oudste van de 4 nog overblijvende 
verdachten (Amabanee, Vogelaar, Muishond, Smoutebol)!

Kijk met de camera van de holoscoop naar het holodeck 
kaartje en je ziet een hoed zweven. Zo weet je dat de 
verdachte een hoed draagt. (tip 3)

Daarna volgt de ruis tool in de app. Hou het toestel boven 
je hoofd en beweeg het goed rond. Het lijkt dan alsof in 
een ruimte kijkt met draaiende blokjes. Blijf met het toestel 
rondkijken in deze ruimte tot je ze allemaal vindt. Met de 
rode decoder kan je de letters op de blokjes lezen. De 
boodschap is ʻhoudt niet van oranje .̓ (tip 4)

Deze tip levert de spelers eigenlijk niets op. Maar daʼs niet 
erg. Er volgen nog genoeg tips waarmee ze verdachten 
kunnen uitsluiten.



8. Envelop 5

Het geheimschrift is moeilijk voor de jongste spelers, laat 
hen helpen door oudere spelers of volwassenen. Op het 
web vind je veel info over het Rozenkruisers geheimschrift 
of de Pigpen-code. Hierbij verwijst een hokje uit de code 
naar een hokje in het rooster of kruis met daarin een letter.

Als je de boodschap ontcijfert, lees je: ʻWachtwoord is 
muis .̓

Met dit wachtwoord kan je de spectrofoon openen in de 
app. Als je het geluidsbestand afspeelt, dan krijg je een 
opeenvolging van gekke geluiden te horen.

Dezelfde geluiden bevinden zich ook onder de lettertoetsen 
van de spectrofoon. Zoek nu de geluiden uit het   
  geluidsbestand in de spectrofoon en  
  speel ze na in de juiste volgorde.

  Zo krijg je de letters GEEN SNOR te zien.
  De verdachte heeft dus geen snor (tip 5). 15



9. Envelop 6

Leg de transparante pixelcodes op elkaar. De blokjes aan 
de hoeken van de code kunnen je helpen om ze in de juiste 
richting te leggen. Zo kan je tip 6 lezen: GEEN BAARD.

Ondertussen zullen de kinderen al de juiste dader hebben 
gevonden, maar er volgt nog een zevende tip waarmee je 
helemaal zeker bent.

Met de X-Ray tool in de app kunnen ze de rotssteen 
scannen. Als je goed door het gat kijkt, zie je een pijp. De 
dader rookt dus een PIJP. (tip 7)

16

+ =
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10. De tip voor de schat

De zeven tips leiden naar de dader Egbert Smoutebol.

Als je in Messenger een bericht verstuurt met daarin 
ʻEgbert Smoutebolʼ, dan zal inspecteur Maurits bevestigen 
dat dit de juiste dader is.

Maurits zal de kinderen dan een tip sturen die leidt naar de 
eindlocatie waar je de schat hebt verborgen. Deze tip heb 
jij bedacht en ingevoerd tijdens de voorbereiding van het 
spel.

Speel stiekem informatie door
Tijdens het spel kan je ons via Messenger stiekem 
informatie over de spelers doorspelen. Bijvoorbeeld: ʻeen 
van de kinderen draagt een roze t-shirt .̓

Speurder Maurits zal dan aan de kinderen laten weten dat 
hij een bericht van de bende heeft onderschept waarin ze 
het hebben over een ʻiemand met een roze t-shirt .̓ 

Hierdoor krijgen de kinderen de indruk dat ze in de gaten 
worden gehouden door de bende.
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Of je kan ons een omschrijving van een voorbijganger 
sturen, zodat wij er een handlanger van de bende kunnen 
van maken. Zo wordt het allemaal nog spannender.

Maar dit legt onze virtuele spelbegeleider je allemaal uit 
tijdens de spelvoorbereiding in Messenger.

Het spel opnieuw spelen
Na het spel kan je in Messenger het bericht ʻstopʼ sturen en 
het spelprogramma zal dan alle spelgegevens (locaties, 
locatiefotoʼs, spelers) wissen.

Geef opnieuw de spelcode in en je kan een nieuwe 
voorbereiding starten voor een volgend spelletje.

Neem contact op

Heb je nog vragen? Mail (info@dasbox.be), bel 
(+32485858586) of kijk op de website dasbox.be.

Dit spel is bestemd voor particulier gebruik en mag niet 
tegen betaling worden aangeboden zonder onze 
uitdrukkelijke toestemming. Neem contact op om de 
mogelijkheden te ontdekken.




