
 

 

 

 

 

Antwoorden en puntenverdeling 

Antwoorden 
 
Deel 1 
 

Dalto Driebergen  
 
Uitleg:  
Als je alle woorden wegstreept, houd je deze 
letters over in volgorde van linksboven naar 
rechtsonder. 
 

Deel 2 
 

326.445 
 
Uitleg: 
Alle informatie was op de Daltowebsite te 
vinden.  
 
1407 clubloten in 2017 x 232 enthousiaste 
vrijwilligers – 3 partijtjes 
Daltoschotcompetitie 2019 + 24 huisnummer 
van de reserveshirtjes  
 

 Deel 3 
 

Heel goed, door deze code te kraken,  
hebben jullie weer een medaille te pakken! 
 
Uitleg: 
De eerste regel kun je kraken door het 
qwertytoetsenbord anders te gebruiken, bij 
de oorspronkelijke letters telkens één naar 
rechts of één naar links. 
 
De tweede regel kun je oplossen door de 
woordwaarde van de letters te nemen (A=1, 
B=2, etc.), maar dan net omgekeerd, dus 
A=26, B=25, etc.  
 

Deel 4 
 

Uitkomst: 43 
 
Uitleg: 
Let op het mannetje in de laatste regel, mét de 
rode schoenen die hij aangeeft en de twee 
zakjes in zijn hand (dus in totaal is dat 19).  
 
 
 



Deel 5 Som van de getallen: 13      
 
Uitleg: 
Het antwoord vind je via deze website. 
 

Deel 6 1: H 
2: A 
3: E 
 
Uitleg: 
 
Puzzel 1: 
In deze opgave draaien de roze en zwarte 
vlakken telkens op dezelfde manier. Het roze 
vlak draait, horizontaal gezien, steeds een 
vlak met de klok mee en het zwarte vlak 
draait een vlak tegen de klok in. Wanneer 
beide vlakken op dezelfde plek terecht 
komen, ontstaat er een ruitpatroon (zie 
middelste cel bovenste rij). 
 
Op de plek van het vraagteken komen, 
bovenstaande regels in acht houdend, beide 
vlakken op de onderste plek terecht en 
ontstaat er een ruitpatroon.  
 
Puzzel 2: 
In deze opgave hebben de pijlen effect op de 
cirkels. Allereerst bepaalt de kleur van de pijl 
de kleur van de cirkel in de volgende cel in 
een rij. 
 
Daarnaast bepaalt de richting van de pijl de 
grootte van de cirkel in de volgende cel in een 
kolom. Wijst een pijl weg van de cirkel dan 
neemt de grootte toe. Wijst een pijl naar de 
cirkel, dan is de cirkel in de volgende cel 
kleiner. 
 
De laatste regel is de locatie van de pijl. Deze 
draait telkens met de klok mee een kwartslag. 
Rekening houdend met deze drie regels moet 
het een kleine, bruine cirkel zijn met een pijl 
aan de rechterkant.  
 
NB: Het is niet bekend of de pijl wegwijst van 
de cirkel of juist naar de cirkel wijst. Wanneer 
je naar de verschillende antwoordopties kijkt, 
doet dat er niet toe. Alle opties hebben een 
pijl die wegwijst van de cirkel. 
 
 
 
 

http://www.killersudoku.nl/archief.php?actie=killer&id=541


Puzzel 3: 
In deze opgave draait het om een variant op 
optellen en aftrekken. Wanneer twee 
elementen in de eerste en tweede rij/kolom 
op dezelfde plek zitten, komen ze terug in de 
derde rij/kolom. Wanneer dat niet het geval 
is, vallen ze weg. 
 
Uiteindelijk is alleen de streep van de hoek 
rechtsboven naar het midden in beide eerste 
twee figuren in de laatste rij/kolom, dus dit is 
het enige element dat terugkomt in de figuur 
op de plek van het vraagteken.  
 

 

 


