Beste welp of kabouter,
Hier vinden jullie de enige echte Dahinda-speurtocht. Dahinda is
namelijk nu wel uit de jungle gekomen, maar jullie zullen haar
moeten zoeken!
Een paar aandachtspuntjes voor deze speurtocht:
-

-

-

Beantwoord alle vragen, de antwoorden heb je straks nog
nodig. De vragen staan tussendoor. Neem dus een pen
mee. Aan het einde van dit document is een invultabel,
waar je de antwoorden in kan vullen. Daar staat ook in hoe
je de code kan uitrekenen.
De kruispunten zijn allemaal genummerd, het kan handig zijn om ze af te strepen als
je ze gehad hebt.
Alles wat op een pad lijkt en niet doodloopt telt mee. Dus ingangen van achtertuinen
tellen niet mee, maar brandgangen wel.
Print dit document uit in kleur, of neem een digitale versie in waar je de kleuren
op kan zien. Sommige foto’s zijn slecht zichtbaar in zwart-wit.
Ga niet alleen op pad, maar vraag een ouder/verzorger/oppas mee
Loop netjes op de stoep waar mogelijk
De speurtocht heeft een totale lengte van ongeveer 4.1 km. Wij schatten in dat je hier
minimaal 2 uur over doet.
Wanneer jullie er echt niet uitkomen, kunnen jullie altijd de “Hints en tips voor de
ouders” bekijken. Hiermee kun je niet verdwalen.

Het kan zijn dat je niet alle “route-technieken” kent. Het meeste zijn plaatjes en kruispunten
routes, maar er zitten ook zogenaamde bolletje pijltje routes bij. Hier een voorbeeld van hoe
je dan moet lopen:
Je volgt dus de richting die het pijltje op gaat, zelf ben je het bolletje.
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We beginnen bij het Helicon VMBO en MBO Eindhoven, op Locatellistraat 5 in Eindhoven.
Hier kan je evt je auto of je fiets parkeren.
Daarna kijk je goed om je heen, want de speurtocht begint.
1. We lopen in de richting die aangegeven staat op de foto: (als je het niet kan vinden,
we gaan vanaf het helicon langs de Locatellistraat richting de hanevoet)

2. Voor de tweede kruising moet je de volgende vraag beantwoorden:
Wat voor dier is Dahinda?
Links: Schildpad
Rechtdoor: Kikker
3. Direct bij kruising 3 is er een vraag. Maar eerst hebben we de ‘kruispuntenroute’:

V1. Nu komt er een belangrijke vraag. Hoeveel bomen staan er in de hoek die je net om
bent gegaan aan de linkerkant? Dus tussen de weg waar je nu op loopt en het water, in de
hoek. Schrijf dit getal op
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4. Nu komt er weer een vraag direct na dit kruispunt. Eerst de bocht om, dan de vraag:

V2: Vraag: Hoeveel lantaarnpalen zie je op het moment dat je het nieuwe pad inloopt?
5. De foto toont de juiste uitgang op dit pleintje

Loop tot de speeltuin, dan komt
V3. En nu is het weer tijd voor een vraag: Welk speeltoestel staat hier niet?
a.
b.
c.
d.

Een glijbaan
Een schommel
Een wipwap
Een rekstok

6. Vanaf de speeltuin is er de volgende aanwijzing geldt: ga niet
langs de prullenbak, maar ga richting de
invalidenparkeerplaats. (Goed zoeken!)
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7. Nu we in de buurt zijn van het bord van de invalideparkeerplaats, zien we weer een
kruispunt

8. Nu gaan we een bolletje pijltje doen. Als je niet meer weet wat dat is, kan je op de
eerste pagina even spieken

9. Als je nu de goede kant op wil gaan moet je de volgende vraag beantwoorden:
Wat voor junglebook dier is Kaa?
Links: Wolf
2e weg links: Vogel
Rechts (met de weg mee): Slang
V4. Bij deze kruising hoort ook een vraag, die je op de kruising moet beantwoorden. Je ziet
hier witte cijfers op blauw en witte cijfers op rood. Wat is het eerste cijfer op rood? (tip: nr.
49)
10.
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11. Vanaf hier gaan we Bagheera volgen. We zijn nu niet meer helemaal in de stad
natuurlijk. We lopen in de richting die Bagheera aanwijst:

12.

13. We slingeren ons nu net zoals Kaa om de boom heen en gaan niet door de hekjes.

14. Op de volgende kruising staat een boom recht voor je neus.
V5 Wat voor boom is dit?
a. Berk
b. Eik
c. Wilg
Hierna, volgen we nog steeds Bagheera:

15.

16.
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17. Voordat we Bagheera gaan volgen bij deze kruising, hebben we nog een vraag. Die
moet je beantwoorden VOORDAT je Bagheera volgt.

V6: En de vraag die hierbij hoort is: Hoeveel bankjes zie je?
a. 1
b. 3
c. 5
d. 6

18. We hebben nu weer een bolletje pijltje voor je om te volgen:

19. Zoek op de volgende kruising deze foto, we gaan het pad in wat te hierop te zien is:

20. Weer een bolletje pijltje:
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21. Nu we weer een beetje in de jungle zijn, kunnen we meegaan met de wolven van
Akela en Raksha:

22. Eerst even een vraag bij deze kruising, namelijk:
V7 Welke kleuren zie je op het paaltje?
a. Geel, Zwart
b. Oranje, Blauw
c. Groen, geel
En nu mag je het pijltje op het paaltje volgen
23. Volg opnieuw het pijltje. Loop door tot je tussen twee dikke bomen staat
V8. Hoeveel goaltjes zie je, als je tussen de twee bomen staat?
24. V9: Op welk wandelknooppunt sta je nu?
Ga nu maar verder in de richting van 8
25. En ren nog even mee met de wolven

26. Nog niet moe? Dan kunnen jullie vast nog wel een stukje!

27. Nu even goed nadenken, want er is weer een bolletje pijltje:
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28. Zoek nu dit bord en ga het pad in waar het bijstaat

29. Volg hier weer het kruispunt, en beantwoord vlakbij dit kruispunt de volgende
vraag:
V10. Hoe heet de plas voor je?

30. We zijn nu weer meer op de vlaktes, tijd dus om de wolven te volgen:

31. V11. Bij welk wandelknooppunt zijn we nu?
En dan gaan we verder, op weg naar 84.
V12 Volg het pad langs het water en tel alle prullenbakken LANGS het pad waar we
op lopen
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32. Tijd voor een foto:

33. Tijd voor een kruispunt:

34. En weer een bolletje pijltje

35. En nog één:

36. En de laatste:
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37. V13. Bij welk wandelknooppunt zijn we nu?
We hebben nu weer een kruispunt: (Tip voor als je niet over deze brug wil, de route
komt weer terug bij de gele bak die aan het einde van het fietsbruggetje staat)

V14 En weer een vraag: Welke kleur heeft het verkeersbord op de andere brug?
a. Blauw/wit
b. Rood/wit
c. Rood/blauw
38. Dit is wel even een spannend stukje, maar Baloe wijst ons de weg met zijn
voorpoten:

39. Baloe is nog steeds bij ons, en leidt ons naar de gele bak:

40. Je staat nu op wandelknooppunt 66, loop maar richting 50
41. Nu volgen we nummertje 29
Nu moeten we een stukje lopen tot het volgende kruispunt, goed opletten want ik heb
twee vragen:
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V15 Bekijk de foto en tel hoeveel grote bomen er staan, rechts op het grasveld:

V16 Bekijk nu deze foto en te hoeveel grote bomen er staan, rechts op het grasveld:

42. Nog een keer bolletje pijltje:
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43. En nog één kruispunt:

44. En dan wijst Baloe het precies aan
Voor de schat moeten jullie op zoek naar Dahinda, die zich achter een boom heeft
verstopt.
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De code van de schat kan op de volgende manier gevonden worden. Hij heeft 3 cijfers.
De letters hebben de volgende waardes: a=1,b=2,c=3,d=5, etc.
Een rekenmachine kan handig zijn.
Vraag
Antwoord
Type
1
Getal
Cijfer 1:
2
Getal
Het code cijfer is:
3
Letter
V1+V2+V3-V4-V5+V6
4
Getal
5
Letter
6
Letter
7
8
9
10

Cijfer 2: V10+V9-V7-V8-V11-V12

11
12

Letter
Getal
Getal
Laatste
letter
Getal
Getal

13
14
15
16

Getal
Letter
Getal
Getal

V13÷12 -V14-V15+V16
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