Door de beperkte speeltijd van een escape room, kunnen we onze puzzels niet te ingewikkeld maken.
Bovendien staan de puzzels die je écht laten zweten doorgaans op papier en daar wordt een escape
room niet noodzakelijkerwijs leuker van. Het gevolg is, dat er jaarlijks heel wat briljant materiaal wordt
gearchiveerd op onze plank der vergetelheid.
Nu 2016 op z’n eind loopt, vonden we het tijd om het één en ander te redden van dit verschrikkelijke lot
en het samen te ballen tot één grote spetterende nieuwjaarspuzzel!
De vraag is: Wat wensen we jullie precies?
Wij willen van elke vraag weten wat het antwoord is én hoe je eraan bent gekomen. Als je de klok hebt
horen luiden, krijg je een half punt. Als je alleen de klepel hebt zien hangen, moeten we er helaas van
uitgaan dat iemand je een rondleiding door de kerk heeft gegeven!
Meedoen is vanzelfsprekend vooral voor de eeuwige roem, maar we komen niet allemaal uit de
Zeeuwse klei, dus onder de beste inzendingen verloten we niettemin een Escape Room the Game met
alle expansion packs!
De uiterste inleverdatum is 1 januari 2017. Mail je oplossing naarinfo@exitgame.nl.

We wensen je veel puzzelplezier! (Dit is niet het antwoord ;-)
Erik & René

1 De aarde, de zon, de melkweg, maar geen planeet, ster of sterrenstelsel
2 Maak deze reeksen af
1)
2)
3)
4)

2, 5, 11, 17, ...
111221, 1211, 21, 11, ...
0, 2, 8, ...
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...

3 Misschien wordt de volgende regel tastbaar
JA JA JA NEE JA JA NEE JA JA NEE NEE JA NEE JA NEE JA NEE JA JA JA JA NEE MISSCHIEN JA NEE NEE
NEE NEE JA JA JA NEE NEE JA NEE JA JA JA NEE JA NEE NEE NEE JA JA MISSCHIEN NEE NEE NEE NEE
JA NEE JA NEE NEE NEE JA NEE JA NEE NEE NEE JA NEE NEE NEE NEE NEE
4 Julius Caesar zou de beste helft van het volgende liedje gekozen hebben
LBHEYVCFZBIROHGVPNAGURNEJUNGLBHERFNLVAT
5 In deze wolkenkrabber wordt flink overgewerkt

6 Blaise versleutelde ons halve bedrijf
EXVMVBSDIIQCO
7 Er zijn 10 soorten mensen... mensen die doordraaien en mensen die dat niet doen!

243
161
253
10
32
8 Het is niet wat je denkt
STOUT, GEZAMENLIJK, OUD, LICHT, PRIVE, SLORDIG, OPEN, GEESTIG, NORMAAL
9 Volgens meneer Bacon is Pence de volgende
F. BAcON, EEN WErElDBEroeMd sTaaTSman, AuTEUR, juRISt EN dAARBiJ OOK nOg fILoSOOF, leEfDE
en wErkTE aAN HeT eiNdE vaN DE ZeStIeNDE En HeT BeGiN VaN de ZevEntIENDE EeUW.
10 Lensyl ontcijfert dit alsof het in z’n genen zit

