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Werkblad Spel 3  

De diepere betekenis  

Opdracht 3a
Tel de volgende objecten:

• aantal sandalen  =

• aantal vogels  = 

• aantal rechterhanden  =

• aantal baarden  =

• aantal vissen  =

• aantal struiken  = 

Opdracht 3b
Vul de som in:

((aantal vogels x aantal vissen) + aantal rechterhanden) : (aantal baarden : (struiken - sandalen)) 

= antwoord

Opdracht 3c
Zoek in het verhaal vier cijfers. De cijfers bevinden zich in dezelfde zin als een object uit spel 3b. 

In een zin waar geen object uit 3b staat, zit dus ook geen cijfer verstopt. 

• Voorbeeld: “Johannes schopt tegen het steentje met zijn sandaal”.

Verhaal
Na het harde werken heeft Johan eindelijk vakantie. Vanaf maandag reist hij een week 
lang in zijn eentje met de trein door verschillende landen. Hij begint in Nederland en  
gaat naar Duitsland, Frankrijk en via België weer naar huis. 

De trein vertrekt vanaf perron twee. In de trein is Johan even in paniek: hij is zijn 
treinkaartje kwijt. Na kort zoeken ziet hij zijn kaartje, hij moet ‘m even achter de 
verwarming van de trein vandaan vissen. De conducteur controleert zijn kaartje  
en zegt tevreden “goedgekeurd”. 
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Johan is in Duitsland, in Berlijn om precies te zijn. Het is warm, dus hij zoekt verkoeling. 
In zijn zwembroek en op zijn sandalen loopt hij langs de rivier de Spree. Hij koopt een 
ijsje en gaat aan de rand van de rivier zitten. Daar denkt hij aan de dagen die komen en 
de landen die hij nog gaat bezoeken. 

In Frankrijk bezoekt Johan het Louvre. Daar ontmoet hij een meisje. Ze loopt naar 
Johan toe en tikt met haar rechterhand drie keer op Johan zijn schouder en vraagt 
of hij foto’s van haar wil maken bij de muurschildering. “Ken jij het verhaal van deze 
muurschildering?”, vraagt het meisje. Johan knikt en legt uit dat het gaat om de doop  
van Jezus door Johannes. 

Johan is in België en wil nog een dag gaan wandelen in de Ardennen. Hij heeft zijn 
zomerse sandalen omgewisseld voor stevige loopschoenen. Na een flinke tocht  
neemt hij even pauze. Op het veld bij de struiken ziet hij mensen die trainen voor  
het aankomende zeskamp. ‘Dat zou ik dus nooit doen in mijn vakantie’, denkt Johan. 
Hij gaat tegen een steen zitten en geniet van het uitzicht en zijn boterham. Wat een 
prachtige vakantie.

Vul de gevonden cijfers in: 

..... - ..... - ..... - ..... 

Opdracht 3d

Zet het antwoord van de som van 3b in de rode vakken en de getallen uit 3c in de blauwe 

vakken:

Je hebt nu een reeks van zes cijfers. 

Deze zes cijfers vormen samen een 

woord. Om het woord te vinden heb je 

een telefoon nodig. Als je op je telefoon 

een telefoonnummer wilt intoetsen, 

zie je onder de cijfers letters staan 

(zie afbeelding). De cijfers uit de reeks 

komen overeen met een letter onder 

het cijfer. Voorbeeld: een twee kan dus 

staan voor een A, B of C.

Het woord is:

…………………………………......................…………..


