




Begin van de Piramide C 
Je staat nu vlak voor de Piramide van Timboektoe. Hij bestaat dus toch. Je gaat de Piramide binnen en 
je komt in en open ruimte met een deur. Voor de deur zijn 12 sleuven voor een soort van bankpasje. 

Wat doe je? 
1. Je smst naar het andere team met de waagofzij een pasje hebben, en ofze die dan willen ruilen

tegen een sleutel. Je spreekt met het andere team af dat je elkaar ontmoet bij de kloof.
2. Bij de kloof moet het elk team de magische tak of de wortel aan het touw binden. Het touw moet

dan naar de overkant gegooid worden. 
·- · 

3. Als beide teams op deze manier het touw gespannen hebben, dan kan alleen de sleutel geruild
worden tegen de bank pas

4. Vervolgens mag je per beurt 1 van de 12 sleu\!en proberen. De bankpas past op slot nr. 6.

Het geheim? 
Je komt in een grote kamer midden in de piramide. Op de wand staan vreemde tekens. Wat zouden die 
betekenen? 
Er staat het volgende: 

crx.17pt<pq> ö& vuµ&v mcxv <p& t&Ctµ (X(XV ÖE OO&crtKCtVt mcxv ÓE ö&ÇE mpetµtÓE EV <pE ÇuÀt VOOlt m&py& 
t&v ooopóev. 

Wat doe je? 

Oplossing: ,
Het stukje papier dat bij de oude man te halen is, blijkt een blaadje te zijn met wat de vreemde tekens 
betekenen. 
Als je de code ontcijfert staal er: 

Schrijf de namen van je team aan de westkant van de deze Piramide en je zult nooit vergeten worden. 



Begin van de Piramide 3 

Je staat nu vlak voor de Piramide van Timboektoe. Hij bestaat dus toch. Je gaat de Piramide binnen en 
je komt in en open ruimte met een deur. Voor de deur zijn 12 sloten. 

Wat doe je? 
1. Je smst naar het andere team met de vraag of zij een sleutel hebben, en of ze die dan willen ruilen

tegen een bank pasje. Je spreekt met het andere team af dat je elkaar ontmoet bij de kloof
2. Bij de kloof moet het elk team de magische tak of de wortel aan het touw binden. Het touw moet

dan naar de overkant gegooid worden.
3. Als beide teams op deze manier het touw gespannen hebben, dan kan alleen de sleutel geruild

worden tegen de bank pas
4. Vervolgens mag je per beurt I van de 12 sloten proberen. De sleutel pas op slot nr. 7

Het geheim? 
Je komt in een grote kamer midden in de piramide. Op de wand staan vreemde tekens. Wat zouden die 
betekenen? 
Er staat het volgende: 
crx.riptcp<j> 8e vaµev mav cpe teaµ aav 8e (J)ecrtKavt mav 8e 8eÇe mpaµt8e ev cpe ÇuÀ.t voon mepye 

tev wop8ev. 

Wat doe je? 

Oplossing: 
Het stukje papier dat bij de handêlaar te halen is, blijkt een blaadje te zijn met wat de vreemde tekens 
betekenen. 
Als je de code ontcijfert staat er: 

Schrijf de namen van je team aan de �estkant van de deze Piramide en je zult nooit vergeten worden. 








