
“Ik woon een beetje overal en eet graag dode 
dieren, kakjes, rottende dingen en suiker. 
Vogels, spinnen, kikkers en misschien zelfs jij 
zijn allemaal mijn vijanden. “

“Ik leef vooral in weides en tuinen en eet graag 
gras en ander groen. Ik kan vliegen en springen 
en word opgegeten door vogels, amfibieën en 
ook mensen zien me niet zo graag komen.” 

“Ik eet graag boomsap en mijn larves eten 
graag rottend hout. Er zijn er niet zoveel meer 
van mijn soort en dat is allemaal de schuld 
van… de mensen!

Welke luchtfoto past bij de omschrijving?
Gebruik de letters die bij de juiste luchtfoto staan. 
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Ik ben een gevaarlijke rover en leef van 
bloed. Spinnen zijn mijn grootste vijand. 
Gelukkig kan ik met mijn vele pootjes 
snel weg lopen bij gevaar.

Je vindt me aan land ofwel in een web 
ofwel verstopt in een holletje. Ik ben 
een vleesetend insect en ben bang voor 
mensen en vogels.

Ik heb familie aan land maar ook in het 
water. Sommigen van ons eten groen 
anderen eerder kleine insecten. Allerlei 
dieren eten me graag omdat ik heel 
lekker smaak.

Klopt dit allemaal en staan we op de 
juiste plek? Gebruik dan de letters 

Ik ben een gevaarlijke rover en leef 
van andere geleedpotigen. Het vlees 
van andere insecten en kleine beestjes 
smaakt super lekker. Een stomme vogel 
of belachelijk amfibietje zou me wel 
eens willen opeten. Maar pas op, ik bijt 
en spuw daarna gif in de bijtwonde. Je 
bent gewaarschuwd!

Je vindt me aan land ofwel in een web 
ofwel verstopt in een holletje. Ik ben een 
echte vleeseter maar ik ben bang voor 
mensen en vogels.

Ik heb familie aan land maar ook in het 
water. Sommigen van ons eten groen 
anderen eerder kleine insecten. De 
meeste van mijn vijanden weten dat ik 
een stinkende vloeistof spuit bij gevaar 
en dus eten ze me niet zo vaak op. Ik 
besta in allerlei kleuren.

Klopt dit allemaal en staan we op de 
juiste plek? Gebruik dan de letters 

Ik zie eruit als een gevaarlijke rover 
maar geen paniek. Ik spuit mijn gif 
alleen in bladeren om ze sneller te laten 
oplossen in mijn maag.  Een stomme 
vogel of belachelijk amfibietje zou me 
wel eens willen opeten. Maar gelukkig 
kan ik me snel uit de voeten maken en 
me verstoppen onder stenen of takken. 

Je vindt me altijd wel in mijn web terug 
waar ik rustig wacht op een dom vliegje 
dat in mijn net blijft kleven. Met mijn 6 
buigzame pootjes maak ik er nadien een 
mooi pakje van om later op te smullen. 
Ik ben bang voor mensen en vogels.

Ik leef alleen in het bos want daar vind 
ik mijn favoriete voedsel, namelijk 
boomsap. Soms ben ik groen, soms 
zwart en rood gestreept en soms 
gewoon bruin. Ik heb geen vijanden want 
iedereen ziet me heel graag.

Klopt dit allemaal en staan we op de 
juiste plek? Gebruik dan de letters 

Welke kaart past perfect bij deze beschrijvingen?
Ik heb harde kaken om te bijten. 
Er zijn wel 4 000 soorten in mijn 
familie. Ik leef overal op het land 
en leg eitjes. Ik eet van alles en 
nog wat.

Ik ben vooral ‘s nachts actief en 
eet zowel een groen blaadje als 
een klein beestje. Je ziet me wel 
eens in je tuin of in een weide of 
bos. Mijn mama heeft lang en 
goed voor mij gezorgd. Ze leerde 
me ook goed op te letten voor 
vogels en mensen.

Sommigen van jullie zullen zeker 
bang voor me zijn, stom zeg! Ik 
leef graag in je huis maar ook 
overal in de natuur. Soms zie je 
me hangen, soms zit ik verstopt 
in een holletje. Ik help jou om 
van die vervelende muggen en 
vliegen af te geraken. Je zou 
juist heel goed voor mij moeten 
zorgen in plaats van voor me 
weg te lopen!
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Na alle kaartoefeningen heb je 
normaal gezien 7 letters verzameld.

Schrijf ze hiernaast:  __  __  __  __  __  __  __
Welk Nederlands woord kan je hiermee maken?

Zet nu de woorden van de 3 verschillende opdrachten in de 

juiste volgorde achter elkaar:

Dit is een raadselachtige omschrijving voor 1 woord. Ra, ra, ra?

Hebben jullie het woord gevonden? Toppie! Nu nog een laatste inspanning en de 

beloning is binnen. Volg de bijen naar hun bijenkast. 

Die staat nu hoog en droog op het dak van één van onze gebouwen. Dit gebouw heeft 

verschillende deuren. Zoek aan één van deze deuren een woordenlijst.

Zoek nu jouw gevonden woord op de lijst en onthoud de code die erbij staat. Hiermee 

kan je eindelijk ontdekken welke beloning we voor jou hebben gekozen. 

            
            

            
   SMAKELIJK!

Een tip nodig? Het betekent ook ‘ten minste’ of ‘minstens’.

info

finito

CARTO



3 27 5 27 6 7 5 28 5 12 4 4 22 35 27 11 18 6 14 5 22 8 12 5 22

7 27 5 11 5 27 20 10 5 14 28 22 8 8 14 27 20 7 5 14 30 27 20

3 4 14 6 15 5 5 35 5 20 25 5 35 27 20 18 6 12 4 20 40 27 11 ?

Antwoord:

Neem hiervan de 3de letter

12 27 20 7 14 ?

Antwoord: 42-52 34-44-11 42-33 41-51 44-54-42-33 21-42-42 51-51-33 16-24-42-51-33-41

42-52 11-41-51-23 41-43-43-24 22-11-11-44-
42-51-34

43-33-41-51-24 23-42-42-33 24-54-22-34-31-32-
42-13-41

25-11-44 21-51-33 42-52 15-43-43-24 42-52 13-11-24-15-51 25-43-24-41?

Zoek me in de tuin en beantwoord volgende vraag:

Antwoord=
Neem van je antwoord de eerste 2 letters (die eigenlijk samen een tweeklank zijn) = 

Ontcijfer me zonder tip.
….........= rettel edeewt ed ruelk etsiuj ed nav meeN
leeg. C
wualb.B
door.A
?nego njim nebbeh ruelk ekleW
.niut ed ni em keoZ. retaw teh nav rev zo tein 
sejtoop njim tem nenned ed redno tpotsrev ats ki

Noteer de letters die je hebt gevonden hier:
Welk Nederlands woord 
kan je hiermee maken? 

Hieronder zie je foto’s van geleedpotigen. Ga op zoek welke je ook in het 
groot in onze tuin vindt. Vind je het dier? Los dan de vraag op en schrijf de 
juiste letter onderaan. Vind je het dier niet dan hoef je de vraag niet op te 
lossen en de letters niet te gebruiken.

VLIEG
Een vlieg behoort tot de 

tweevleugeligen. Ze heeft facetogen 
met wel 30 000 deeloogjes. Ze ziet niet 
echt scherp maar kan wel ruiken als de 

beste. Waarmee doet ze dit?

A = met antennes
G = met haar neus
H = met organen in de voorste pootjes

PISSEBED
Plassen hoeft een pissebed nooit te doen. Al zijn 
vocht verdampt via zijn pantser. Vroeger werd hij 

wel eens fijngemalen en als medicijn aan kinderen 
gegeven zodat ze niet meer in bed zouden plassen.   

Waar vind je pissebedden?

E = aan land en in water
Z = aan land
D = in water

HUISJESSLAK
Een (huisjes-)slak eet soms de planten in je 

moestuin op. Vervelend! Maar eigenlijk zijn het 
de vuilnismannen van de tuin. Ze ruimen dood 

materiaal op en zijn dus heel nuttig. 
Waarvan is hun huisje gemaakt?

P = kalk
T = lijm en slijm
F = vocht uit hun schelpklier

WANTS
Wantsen vind je overal. Ze leggen eitjes waaruit 

nimfen komen. Die vervellen verschillende keren 
vooraleer ze een volwassen wants worden. Ze 
hebben een zuigsnuit. Sommige wantsen eten 

planten, anderen vlees en nog anderen zuigen bloed. 
Wat doen ze als ze in gevaar zijn? 

M = hun vleugels openklappen
          en snel wegvliegen
J = heel luid tsjirpen
L = een stinkend vocht uitscheiden

MIER
Soms lijkt het alsof mieren elkaar zoenen. Maar zo 
geeft een werkmier eten aan een soldaatmier. Een 
mier heeft 2 magen: eentje voor zichzelf en eentje 

voor vrienden. Zo kan de soldaatmier op wacht 
blijven staan. Maar hoe verdedigt een mier zich?

W = ze steekt met een gifangel
K = ze bijt en spuit mierenzuur in de wonde
O = ze springen in groep op de indringer

VLIEGEND HERT
Het Vliegend hert is één van de grootste 

kevers in ons land. Het is een beschermd dier. 
Zie je er eentje? Geef dit dan zeker door op 

waarnemingen.be
Wat eet een Vliegend hert?

OO = andere insecten
EE = rottend fruit
AA = sappige blaadjes

A
81—A = 77
A = ………...

B
4 x B = 92

B = ………...

C
0,2 x 5 = C
C = ………...

D
77 : D = 11
D = ………...

E
80 : 16 = E
E = ………...

F
(8 x 8) : 2 = F
F = ………...

G
33—G = 5

G = ………...

H
7,4 + 2,6 = H
H = ………...

I
54 : I = 2

I = ………...

J
J + 22 = 33
J = ………...

K
10 x K = 180
K = ………...

L
165—130 = L
L = ………...

M
(56:7) x 5 = M
M = ………...

N
400 : N = 20
N = ………...

O
(6 x O) - 5 = 43

O = ………...

P
45 : 3 = P

P = ………...

Q
0,9 + 1,1 = Q
Q= ………...

R
R = 5,5 x 4 
R = ………...

S
(10x60) : 100= S

S = ………...

T
T + 20 = 34
T = ………...

U
U x 5 = 150
U = ………...

V
V + V = 24
V = ………...

W
3 x W = 9

W = ………...

X 
34 : 2 = X

X = ………...

Y
0,7 x 30= Y
Y = ………...

Z
27,5—2,5= Z
Z = ………...

Zoek me nu in de tuin en los 
dan volgende vraag op:

Sprng k nr ht zdn dn vrdrnk k. Sprng k nr ht nrdn 
dn lnd k p n htn wggtj. Mn lnkrg zt tw grt ndr 
drn, mn rchtrg zt strkn.
Zk m. Wlk srt dr bn k? 
Nm d zsd lttr = 

Ontcijfer de code met coördinaten:
eerst horizontaal kijken, dan vertikaal. Een voorbeeldje?

21 = B (dus: eerst 2 horizontaal en dan 1 vertikaal.

Snappie? Vooruit dan maar!

1 2 3 4 5

1 A B C D E

2 F G H I/J K

3 L M N O P

4 Q R S T U

5 V W X Y Z

Met de letters van alle geheimschriften 

samen kan je een woord maken.

Welk woord?

3de

graadDUINPANNE 
ONTDEK DE ZEE

Deze zoektocht bestaat uit 3 grote delen: ZOEKO, 
CARTO en CRYPTO. Je kiest met welk onderdeel je start. 

Alle opdrachten horen bij de maxi-dieren in onze tuin. 
Alle opdrachten gedaan? Dan kan je bij FINITO de code 

ontcijferen en de buit binnen halen.
Succes!

zoeko

crypto

crypto


