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Krijgen jullie het niet geregeld?Krijgen jullie het niet geregeld?

De hintkaarten

Bij alle puzzels in het spel vind je één of meerdere hintkaarten. Neem nu de 
HINTSTAPEL en leg de afdekkaart terug in de doos. Bovenop de stapel ligt nu 
een hintkaart voor het cijferslot op de startkaart. Leg deze hintkaart bij de twee 
startkaarten. Elke hintkaart laat zien bij welke puzzel of welk slot het hoort en geeft 
jullie een idee wat voor hint je op de achterkant krijgt. 
• Bepaal samen of en bij twijfel welke hint jullie willen lezen.
• Draai de geselecteerde hintkaart om en lees de achterkant.
•  Hoe meer hints jullie nodig hebben, hoe slechter de uiteindelijke beoordeling eruit 

zal zien.
• Verzamel de hints die jullie hebben gebruikt dus op een aparte stapel.

Speciale situatie: Heeft de hint jullie niet geholpen omdat jullie deze informatie 
al hadden? Stop dan deze hintkaart terug in de doos. Deze telt niet mee in de 
eindscore.

Hebben jullie een raadsel opgelost?

Dan kunnen jullie natuurlijk alle ongebruikte hintkaarten weer terug in de doos 
doen. Voor deze puzzel zijn ze niet meer nodig.

Opmerking: Als jullie voldoende ruimte op tafel hebben, kunnen jullie nu alle hints 
als afzonderlijke stapels klaarleggen voor later. Als jullie niet genoeg ruimte hebben, 
kun je ook alleen door de stapel hints kijken als jullie hulp nodig hebben bij een 
raadsel.

Wanneer begint het?Wanneer begint het?

Nu meteen. Lees de teksten op de twee startkaarten van de Enigma-stapel hardop 
voor. Bepaal vervolgens samen welke cijfercode wordt gezocht. Onthoud dat het slot 
jullie precies vertelt hoe de cijfercode eruit moet zien. Controleer jullie oplossing op 
de achterkant en volg dan gewoon de instructies. Hier lezen jullie hoe je de rest van 
de kaarten om de beurt voorbereidt. Helemaal aan het einde is er de instructie om 
de tijd te starten.

Jullie hoeven de laatste pagina van de spelregels nog niet te lezen. Veel succes!

O P G E L E T ! 

Lees eerst deze spelregels.
Schud de twee stapels kaarten niet  

en bekijk ze niet van tevoren!  
De kaarten liggen op een vaste 

volgorde die jullie niet mogen wijzigen.
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Hebben jullie het laatste raadsel Hebben jullie het laatste raadsel 
opgelost? opgelost? 

Hebben jullie je succesvol een weg door alle raadsels gebaand en weten jullie nu 
wat er aan boord van de Enigma is gebeurd? Dan is het tijd om jullie beloning te 
ontvangen. Tel nu alle hints op die jullie in de loop van het spel hebben gebruikt.  
Tel ook jullie foute antwoorden op. Nu kunnen jullie in de volgende tabel zien 
hoeveel jullie prijzengeld in SeaCoins* zal zijn.

Opmerking: Jullie ontvangen een bonus van 1.000 SC voor elke volle minuut dat 
jullie onder de tijd zijn gebleven. Hebben jullie er langer over gedaan? Dan moeten 
jullie helaas voor elke extra minuut 1.000 SC aftrekken. Maar maak je geen zorgen: 
als je onder nul gaat, zorgt Enigma Verzekeringen NV voor de rest.
      

Verkeerde antwoorden  bij: 0-5 hints 6-12  hints 13-20  hints 21+  hints

0 100.000 SC 90.000 SC 80.000 SC 70.000 SC

1–3 70.000 SC 60.000 SC 50.000 SC 40.000 SC

4+ 50.000 SC 40.000 SC 30.000 SC 20.000 SC

* SeaCoins zijn een nieuwe cryptovaluta van „Gevangen op Zee BV“.

Inhoud: 88 speelkaarten

1 Enigma-stapel: 

5 afdekkaarten, 2 startkaarten, 

9 exitkaarten, 20 hutkaarten, 

6 bezettingskaarten

1 hintstapel: 

44 hintkaarten, 2 omslagkaarten 

Jullie hebben ook papier, pennen  

en een stopwatch nodig!
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