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Sionie Horde - De uitdaging, antwoorden 

Beste ouders/verzorger, 

Dit document is gemaakt zodat de welpen er niet helemaal alleen voorstaan. In dit document zijn 

de antwoorden op de verschillende opdrachten gegeven. Na alle opdrachten moeten de welpen 

een korte tocht door een doolhof ‘lopen’, terwijl ze hier doorheen ‘lopen’ kunnen ze de 

verschillende letters die ze tegenkomen op volgorde achter elkaar zetten. Wanneer de verkregen 

cijfers worden ingevuld voor deze letters vormt zich een mobiel telefoon nummer. Om er zeker van 

te zijn dat de welpen geen verkeerd nummer bellen kunnen ze het checken via de button ‘Check de 

code’. Daar voeren ze het nummer als wachtwoord in. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de 

welpen zelf het telefoonnummer vinden. Als het echt niet lukt mag je een (klein) beetje helpen. 

 

1. Morse code 

Bij deze opdracht volgt het volgende antwoord: 

“Bij de eerste opdracht krijg je de letter c en het cijfer wat daar bij hoort is twee” 

Dus C = 2. 

2.  De knoop 

Hier zien we de platte knoop. Dus D = 4. 

3.  Rozenkruisersgeheimschrift 

Bij dit geheimschrift krijg je het volgende antwoord: 

“De letter e heeft als waarde zeven” 

Dus E = 7. 

4.  Het kompas 

De correcte notatie is ZW. 

Dus, F = 7. 

5.  Brailleschrift 

Hier zien we het volgende antwoord: 

”Goed bezig! De letter g heeft als waarde vijf” 

Dus, G = 5. 

 

6.  nerovetsrethca 

Deze tekst staat achterstevoren. Als je dit opnieuw van voor naar achteren leest krijg je: 

“Wat heb je deze goed opgelost, de waarde drie hoort bij de letter h” 

Dus, H = 3. 

 

7.  De route 

De routetechniek die we hier zien heet een stripkaart (en niet strippenkaart!).  

Het antwoord is dus, I = 1. 

8.  Stippelcode 

Dit is even een lastige, maar als die goed is opgelost krijg je het volgende: 

“Deze opdracht geeft je het cijfer 2 met daarbij de letter j” 

Dus, J = 2. 



De finale opdracht 

De route die gelopen moest worden is hierboven afgebeeld. Als je de letters die je tegenkomt achter 

elkaar zet krijg je:  AB ICGHFEJD, als je de cijfers nu invult krijg je een telefoonnummer. 

 

Wanneer je dit telefoonnummer belt krijg je een voicemail bericht van Kaa, de rest wijst zich vanzelf. 

 

Om te controleren of de welpen het goede telefoonnummer hebben, hebben we een checker 

geplaatst op de website! Gebruik hiervoor de button ‘Check de code’, hier kan je het 

telefoonnummer invoeren als wachtwoord.  


