Back to the Escape ANTWOORDEN!
LET OP, LEES DE ANTWOORDEN PAS NADAT HET SPEL GESPEELD IS!
Nieuwsronde opdracht 1
Luister goed, welke woorden zijn in het fragment veranderd?
a. Nieuw, banaan en kleur
Code:
1--Nieuwsronde opdracht 2
Wat is het antwoord op de volgende film vraag?
2-11-18-27-39-49-68?
Antwoord: wanneer jullie de woorden tellen van het stukje dirty dancing dan is de vraag: wat is de
bijnaam van Frances? Antwoord: Baby.
Code:
-6-Nieuwsronde opdracht 3
Kom erachter welk biljet 1, 2, 3 en 4 is. Trek daarna, vanuit de puntjes van het land, een lijn van biljet
1 naar biljet 2. Trek vervolgens een lijn, vanuit het midden van het land, van biljet 3 naar 4. In welk
land kom je uit op het kruispunt?
Antwoord: Duitsland
Code:
--2Nieuwsronde opdracht 4
Vouw het zwarte vak over het verslag van de Formule 1 en geef antwoord op de vraag.
Antwoord: Brazilië
Toelichting: als het zwarte vlak over de tekst heen wordt gelegd komt de vraag: uit welk land komt
Senna, dat is Brazilië.
Code:
---7
Nieuwsronde eindopdracht
Code om vraag te openen: 1627
Goed gedaan, jullie kunnen nu achter de dag komen wanneer de Mario song verloren is gegaan!
De wafels zijn in de aanbieding, de prijs is nu 1 euro en hoeveel cent? Dit staat gelijk aan de dag, dus
noteer dit getal goed.
Antwoord: 13

Muziekronde opdracht 1
Maak een foto waar jullie hetzelfde poseren als de Spice Girls. Wanneer jullie de foto willen maken,
staat er een stip met een schuifbalkje. Als je deze beweegt zie je bovenstaande foto in jullie foto
verschijnen, zodat jullie de foto extra goed na kunnen doen.

Code:
8--Muziekronde opdracht 2
Welk van de volgende nummers komt na Eye of the Tiger van Survivor?
a. The Winner Takes It All – ABBA
Uitleg: de Jaren dat de hits uitkwamen is belangrijk > 1990 – 1988 – 1986 -1984 – 1982 - 1980
Code:
-7-Muziekronde opdracht 3

https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914&list=RDdjV11Xbc914&start_radio=1&t=
234
Bekijk de videoclip. Met welk oog geeft de zanger Morten Harket een knipoog?
b. Linkeroog
Toelichting antwoord: op 0,57 seconden van het lied geeft hij een knipoog, dit is met zijn linkeroog.
Code:
--5Muziekronde opdracht 4
Wat is het geheim van de Michael Jacksons dansmove?
d. Speciale schoenen en spierkracht
Code:
---9
Muziekronde eindopdracht
Code om vraag te openen: 8759
Goed gedaan, jullie kunnen nu achter de maand komen wanneer de Mario song verloren is gegaan!
De fashion store geeft korting, de code die hiervoor gebruikt moet worden begint met 80 en eindigt
op? Deze cijfers staan gelijk aan een maand. Welke maand? Vul hieronder de cijfers in en noteer dit
getal goed.

Antwoord: 09
Speelgoedronde opdracht 1
https://youtu.be/aIU6HdGyPkY
Op hoeveel speelgoed zien jullie de kleur oranje?
Antwoord: 7 keer
Code:
9--Speelgoedronde opdracht 2
Beantwoord de vraag van Garfield.
a. Angus
Toelichting: Garfield vraagt: Wat is de voornaam van Macgyver?
Code:
-1-Speelgoedronde opdracht 3
Vul de kruiswoordpuzzel in, de rode vakjes vormen uiteindelijk een titelsong, maar welke?
Horizontaal
2. Matje
3. Ockels
6. Beatrix
8. Berlijnse
9. Ariel
11. Universal
Verticaal
1. Lauper
3. Onderbroek
4. Veronique
5. Finland
7. Mercury
10. Marco
F. Like A Prayer
Code:
--3Speelgoedronde opdracht 4
Nu op video. Dat zijn een hoop series… Welk van de antwoordmogelijkheden zien jullie er niet in
terug?
f.
Code:
---4

Full House

Speelgoedronde eindopdracht
Code om vraag te openen: 9134
Goed gedaan, jullie kunnen nu achter het eerste deel van het jaartal komen wanneer de Mario song
verloren is gegaan!
Zoek naar het middelste getal van de oplossing van de sudoku, dat is het eerste cijfer en die
daaronder het tweede cijfer van het jaartal. Vul de getallen hieronder in en noteer de getallen goed.
Antwoord: 19
Style ronde opdracht 1
Your fashion store geeft korting! Maar hoeveel procent?
In de krant staat een stukje tekst waarin 3 artikelen uit de advertentie cryptisch verwerkt staan. Haal
deze uit de advertentie en de overgebleven artikelen zullen het cijfer vormen van de korting!
Antwoord: in het stukje staat Purple, blauw en Marty McFly. Dit wijst naar de paarse
zweetbandjes, blauwe legging en bodywarmer van Marty Mcfly. Als je deze weg haalt kan je met
de andere plaatjes een 4 vormen. Het antwoord is dus 4%!
Code:
4--Style ronde opdracht 2
Happy hardcore time!
Gooi je haren los en laat jullie beste hak moves zien in een video!
Als inspiratie kunnen jullie een van de volgende liedjes op de achtergrond aanzetten.
DJ Paul Elstak - Rainbow in the Sky
Nakatomi - Children Of The Night
Party Animals - Have You Ever Been Mellow
Have fun!
Code:
-6-Style ronde opdracht 3
Luister goed naar de opname. Om het wat eenvoudiger te maken kunnen jullie een kaartspel bij deze
vraag houden. Bij elke opname wordt er op cryptische wijze een kaart genoemd, hoor jij welke kaart?
Kies het antwoord met de juiste volgorde.
a. Klaver vrouw – schoppen 5 – harten 2
Code:
--7Style ronde Opdracht 4
Stijl haar was in de jaren 80 echt een no go! Maar daar waren oplossingen voor! Door het maken van
allemaal kleine vlechtjes in nat haar, krijg je een bepaald effect als het haar daarna droog is.
Hetzelfde effect als wat je met een bepaald voorwerp kan maken? Met welke voorwerp?
C. Wafeltang

Code:
---2
Style ronde eindopdracht
Code om vraag te openen: 4672
Goed gedaan, jullie kunnen nu achter het laatste deel van het jaartal komen wanneer de Mario song
verloren is gegaan!
Zoek naar de weervoorspelling van 12 januari. Wat is het weercijfer en wat is de windkracht? Dit zijn
de twee laatste cijfers. Vul de getallen hieronder in en noteer de getallen goed.
Antwoord: 85
Wat is de datum?
13-09-1985
(met streepjes)
Goed gedaan haal nu de song terug naar het heden door de volgende opdracht uit te voeren!
Maak een vliegtuigje met een van de blaadjes van de krant. Zien jullie de letter die verschijnt? Dit is
de letter waarmee jullie de Mario song terug laten vliegen naar het heden!
Succes.
Breng de Mario song terug!
Vraag opent met de code: M
Gefeliciteerd! Vlieg het vliegtuigje nu in de doos/emmer, waarbij een teamlid de emmer vast houdt
op minimaal 3 meter afstand. Film dit en de Mario song is officieel terug in de game industrie!

