
De oplossingen van De schatzoekers 
van de Kuala-archipel
De oplossingen worden in deze volgorde opgesomd - Gabby (blz. 2), Neta  
(blz. 3), Kik (blz. 4) en Sarah (blz. 5). Elk teamlid heeft zijn/haar eigen pagina, dus 
om spoilers te voorkomen, kun je uitsluitend de betreffende bladzijde(n) afdruk-
ken.

Sommige puzzels kunnen uitsluitend door een bepaald teamlid worden opge-
lost, maar zijn wel zichtbaar in de boeken van hun broers/zussen. In die gevallen 
wordt het betreffende teamlid genoemd.

Veel succes! De puzzels kunnen ongelooflijk uitdagend zijn, maar geven een 
meer dan waardevolle beloning als je succesvol bent. 
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GABBY

Pl. 9 - Het antwoord is één. De spreker die op weg is, is de enige die naar het eiland gaat.
Pl. 11 - De gemarkeerde letters laten je zien dat 93 het antwoord is.
Pl. 14 - De sleutel heeft 8 spaken. Draai naar 8.
Pl. 20 - Als je het boek naar de zijkant draait, zie je dat 120 de oplossing van het slot is.
Pl. 34 - GIL is het antwoord dat je 78 geeft. 206 laat je zien waarom.
Pl. 47  •  Kist 1 is 8 omdat 8 het enige cijfer is dat niet in de clusters wordt herhaald.
   • Als je het artwork snel zou draaien, vind je 203.
  • De rebus maakt 29.
Pl. 50 - Als je de 3-en uit het boek verwijdert (zie plaatje 70), krijg je 108.
Pl. 60 -  Als je de gebeurtenissen op volgorde zet, krijg je 123. De Koning zit op zijn troon (1), 

de wachters vergiftigen zijn beker (2) en toasten (3), resulterend in zijn dood.
Pl. 62 -  Het schrift links in Gabby’s boek laat 96 zien. Ga je daarnaartoe, dan tonen de vogels 

0027, dus 27 is het antwoord.
Pl. 71 - 127 voldoet aan alle criteria en is dus  is het antwoord op het raadsel.
Pl. 73 - Er is een muur waarop links 51 is verborgen.
Pl. 86 -  Plaatje 58 geeft aan welke getallen je moet gebruiken (13 + 14 + 8 + 9 + 7 + 17). 68 is  

het antwoord en geeft je een waardevolle sleutel.
Pl. 95 - Als je de noten langsloopt, zie je dat deze in 39 vals is, omdat er een schat in zit.
Pl. 103 - Gabby kan de code in 164 zien. Het antwoord is 134.
Pl. 110 -  De sleutel (68) geeft je 478. Trek je daar 283 vanaf, dan krijg je 195. Je kunt ook de 

vormen uitlijnen en bij elkaar optellen.
Pl. 130 - De adelaarssleute geeft weer 478 - 394 = 84.
Pl. 133 -  Tel de plaatjes die met de plaatjes met de rode markeringen overeenkomen bij 

elkaar op om tot 175 te komen (19 + 23 + 14 + 34 + 19 + 66).
Pl. 135 -  Het overlappen van de gravures levert 167 of 184 op. Het papier onderaan is een 

aanwijzing voor een ander raadsel.
Pl. 146 - 113 is de oplossing.
Pl. 148 - Op basis van verborgen cijfers is 187 de oplossing.
Pl. 159 -  De oplossing is “zwijgen”. Spel je de letters van het woord op de muur, dan krijg  

je 151.
Pl. 162 - Het antwoord is 178.
Pl. 170 - Tel de gekleurde ballen op basis van het papier (blauw 1, rood 8, geel 1).
Pl. 174 - De juiste sleutel is 183, die met de vorm overeenkomt. 
Pl. 180 -  52 is juist. Als je de boeken in 98 met de boeken in 180 vergelijkt, zie je dat er een 

paar verschillen. Als je de getallen op de verschillende boeken bekijkt, zie je dat die 
opgeteld 52 vormen. Je krijgt deze aanwijzing via de tekst “Let op de verschillen” 
boven de boekenkast.

Pl. 191 - De oplossing is 145, dat het raadsel ook uitlegt.
Pl. 194 - Het artwork in 131 laat je zien wat er in elke kist zit.
Pl. 197 - Het antwoord is 142 of 167, afhankelijk van hoe je het overtrek leest.
Pl. 198 - Het antwoord is 127.
Pl. 205 - Grote witte haaien leggen geen eieren.
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NETA

Pl. 9 - Het antwoord is één. De spreker die op weg is, is de enige die naar het eiland gaat.
Pl. 14 - De sleutel heeft 8 spaken. Draai naar 8.
Pl. 20 - Als je het boek naar de zijkant draait, zie je dat 120 de oplossing van het slot is.
Pl. 34 - GIL is het antwoord dat je 78 geeft. 
Pl. 47  • Kist 1 is 8 omdat 8 het enige cijfer is dat niet in de clusters wordt herhaald.
  • als je het artwork snel zou draaien, vind je 203.
  • De rebus maakt 29.
Pl. 50 - Als je de 3-en uit het boek verwijdert (zie plaatje 70), krijg je 108.
Pl. 60 -  Als je de gebeurtenissen op volgorde zet, krijg je 123. De Koning zit op zijn troon (1), 

de wachters vergiftigen zijn beker (2) en toasten (3), resulterend in zijn dood.
Pl. 62 -  Het schrift links in Gabby’s boek laat 96 zien. Ga je daarnaartoe, dan tonen de vogels 

0027, dus 27 is het antwoord.
Pl. 73 - Er is een muur waarop links 51 is verborgen.
Pl. 86 -  Plaatje 58 geeft aan welke getallen je moet gebruiken (13 + 14 + 8 + 9 + 7 + 17). 68 is 

het antwoord en geeft je een waardevolle sleutel.
Pl. 103 - Gabby kan de code in 164 zien. Het antwoord is 134.
Pl. 105 - Verbind de cijfers bij de stippen in volgorde. Je krijgt dan 12.
Pl. 110 -  De sleutel (68) geeft je 478. Trek je daar 283 vanaf, dan krijg je 195. Je kunt ook de 

vormen uitlijnen en bij elkaar optellen.
Pl. 130 - De adelaarssleute geeft weer 478 - 394 = 84.
Pl. 133 -  Tel de plaatjes die met de plaatjes met de rode markeringen overeenkomen bij 

elkaar op om tot 175 te komen (19 + 23 + 14 + 34 + 19 + 66).
Pl. 135 -  Het overlappen van de gravures levert 167 of 184 op. Het papier onderaan is een 

aanwijzing voor een ander raadsel.
Pl. 139 - Gabby heeft het antwoord.
Pl. 146 - 113 is de oplossing.
Pl. 148 - Op basis van verborgen cijfers die Gabby allemaal kan zien is 187 de oplossing.
Pl. 159 -  De oplossing is “zwijgen”. Spel je de letters van het woord op de muur, dan krijg  

je 151.
Pl. 162 - Het antwoord is 178.
Pl. 170 - Tel de gekleurde ballen op basis van het papier (blauw 1, rood 8, geel 1).
Pl. 171 -  Eerst moet je de oplossing vinden voor de kleuren met een vraagteken.  

Rood + geel = oranje (18), geel + blauw = groen (26). Tel je dan alles bij elkaar op, 
dan krijg je 79 als oplossing. 

Pl. 174 - De juiste sleutel is 183, die met de vorm overeenkomt.
Pl. 180 -  52 is juist. Als je de boeken in 98 met de boeken in 180 vergelijkt, zie je dat er een 

paar verschillen. Als je de getallen op de verschillende boeken bekijkt, zie je dat die 
opgeteld 52 vormen. Je krijgt deze aanwijzing via de tekst “Let op de verschillen” 
boven de boekenkast.

Pl. 194 - Het artwork in 131 laat je zien wat er in elke kist zit.
Pl. 197 - Het antwoord is 142 of 167, afhankelijk van hoe je het overtrek leest.
Pl. 198 - Het antwoord is 127.
Pl. 205 - Grote witte haaien leggen geen eieren.
Pl. 206 - De muren in 87 laten je ZPO zien, wat je 41 geeft.
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KIK

Pl. 9 - Het antwoord is één. De spreker die op weg is, is de enige die naar het eiland gaat.
Pl. 14 - De sleutel heeft 8 spaken. Draai naar 8.
Pl. 20 - Als je het boek naar de zijkant draait, zie je dat 120 de oplossing van het slot is.
Pl. 34 - GIL is het antwoord dat je 78 geeft. 206 laat je zien waarom.
Pl. 47  • Kist 1 is 8 omdat 8 het enige cijfer is dat niet in de clusters wordt herhaald.
  • als je het artwork snel zou draaien, vind je 203.
  • De rebus maakt 29.
Pl. 50 - Als je de 3-en uit het boek verwijdert (zie plaatje 70), krijg je 108.
Pl. 60 -  Als je de gebeurtenissen op volgorde zet, krijg je 123. De Koning zit op zijn troon (1), 

de wachters vergiftigen zijn beker (2) en toasten (3), resulterend in zijn dood.
Pl. 62 -  Het schrift links in Gabby’s boek laat 96 zien. Ga je daarnaartoe, dan tonen de vogels 

0027, dus 27 is het antwoord.
Pl. 73 - Er is een muur waarop links 51 is verborgen.
Pl. 86 -  Plaatje 58 geeft aan welke getallen je moet gebruiken (13 + 14 + 8 + 9 + 7 + 17). 68 is 

het antwoord en geeft je een waardevolle sleutel.
Pl. 103 - Gabby kan de code in 164 zien. Het antwoord is 134.
Pl. 110 -  De sleutel (68) geeft je 478. Trek je daar 283 vanaf, dan krijg je 195. Je kunt ook de 

vormen uitlijnen en bij elkaar optellen.
Pl. 130 - De adelaarssleute geeft weer 478 - 394 = 84.
Pl. 135 -  Het overlappen van de gravures levert 167 of 184 op. Het papier onderaan is een 

aanwijzing voor een ander raadsel.
Pl. 139 - Gabby heeft het antwoord.
Pl. 146 - 113 is de oplossing.
Pl. 148 - Op basis van verborgen cijfers is 187 de oplossing.
Pl. 159 -  De oplossing is “zwijgen”. Spel je de letters van het woord op de muur, dan krijg  

je 151.
Pl. 162 - Het antwoord is 178.
Pl. 170 - Tel de gekleurde ballen op basis van het papier (blauw 1, rood 8, geel 1).
Pl. 174 - De juiste sleutel is 183, die met de vorm overeenkomt.
Pl. 175 -  De notitie in 171 geeft je de aanwijzingen met betrekking tot de symbolen op de 

staf (149).
Pl. 194 - Het artwork in 131 laat je zien wat er in elke kist zit.
Pl. 197 - Het antwoord is 142 of 167, afhankelijk van hoe je het overtrek leest.
Pl. 198 - Het antwoord is 127.
Pl. 200 - Laat je broers/zussen de stukken zoals beschreven verplaatsen.
Pl. 205 - Grote witte haaien leggen geen eieren.
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SARAH

Pl. 9 - Het antwoord is één. De spreker die op weg is, is de enige die naar het eiland gaat.
Pl. 14 - De sleutel heeft 8 spaken. Draai naar 8.
Pl. 20 - Als je het boek naar de zijkant draait, zie je dat 120 de oplossing van het slot is.
Pl. 34 - GIL is het antwoord dat je 78 geeft. 206 laat je zien waarom.
Pl. 47  • Kist 1 is 8 omdat 8 het enige cijfer is dat niet in de clusters wordt herhaald.
  • als je het artwork snel zou draaien, vind je 203.
  • De rebus maakt 29.
Pl. 50 - Als je de 3-en uit het boek verwijdert (zie plaatje 70), krijg je 108.
Pl. 60 -  Als je de gebeurtenissen op volgorde zet, krijg je 123. De Koning zit op zijn troon (1), 

de wachters vergiftigen zijn beker (2) en toasten (3), resulterend in zijn dood.
Pl. 62 -  Het schrift links in Gabby’s boek laat 96 zien. Ga je daarnaartoe, dan tonen de vogels 

0027, dus 27 is het antwoord.
Pl. 73 - Er is een muur waarop links 51 is verborgen.
Pl. 86 -  Plaatje 58 geeft aan welke getallen je moet gebruiken (13 + 14 + 8 + 9 + 7 + 17). 68 is 

het antwoord en geeft je een waardevolle sleutel.
Pl. 103 - Gabby kan de code in 164 zien. Het antwoord is 134.
Pl. 110 -  De sleutel (68) geeft je 478. Trek je daar 283 vanaf, dan krijg je 195. Je kunt ook de 

vormen uitlijnen en bij elkaar optellen.
Pl. 130 - De adelaarssleute geeft weer 478 - 394 = 84.
Pl. 135 -  Het overlappen van de gravures levert 167 of 184 op. Het papier onderaan is een 

aanwijzing voor een ander raadsel.
Pl. 139 - Gabby heeft het antwoord.
Pl. 146 - 113 is de oplossing.
Pl. 148 - Op basis van verborgen cijfers is 187 de oplossing.
Pl. 159 -  De oplossing is “zwijgen”. Spel je de letters van het woord op de muur, dan krijg je 

151.
Pl. 162 - Het antwoord is 178.
Pl. 170 - Tel de gekleurde ballen op basis van het papier (blauw 1, rood 8, geel 1).
Pl. 174 - De juiste sleutel is 183, die met de vorm overeenkomt.
Pl. 194 - Het artwork in 131 laat je zien wat er in elke kist zit.
Pl. 197 - Het antwoord is 142 of 167, afhankelijk van hoe je het overtrek leest.
Pl. 198 - Het antwoord is 127.
Pl. 205 - Grote witte haaien leggen geen eieren.
Pl. 206 -  Als je de vormen tot een rechthoek maakt en de getallen dan zoals aangegeven bij 

elkaar optelt, krijg je 164.


