
inhoud

BLZ     4 iVA'S GROTE VAKANTiEPLANNEN , ,

BLZ   10  DANSEN OP STRAAT   , ,

BLZ   15  NATAFELEN    , ,

BLZ   18 RAADSELS    , ,

BLZ   22 MEDAiLLE     , ,

BLZ   24  WAAR GAAN WE ETEN?  , ,

BLZ   28 STOOM     , ,

BLZ   30 ALLES ROZE    , ,

BLZ   36  OOST WEST, THUiS BEST  , ,

BLZ   38 ROOK     , ,

Goed Fout

race
door
europa



BLZ   44  KWiJT     , ,

BLZ   46 ER MiST iETS    , ,

BLZ   54  EEN WARM BAD?   , ,

BLZ   56  STARTLiJN    , ,

BLZ   62  HET AFVOERPUTJE   , ,

BLZ   66 NATTE SCHOENEN   , ,

BLZ   69  RiCHTiNG TSJECHiË   , ,

BLZ   76  SCHAAPJES TELLEN   , ,

BLZ   78 FLAMiNGOFEEST   , ,

BLZ   83  EPiLOOG

Goed Fout

DiT LiJKT EEN GEWONE  
iNHOUDSOPGAVE.  

MAAR DAT iS HET NiET. { }
Hier zie je welke hoofdstukken op welke bladzijdes te vinden zijn 

(net als in een gewoon boek), maar je merkt al snel genoeg als je 

begint met lezen: alle hoofdstukken staan door elkaar! Los je een 

raadsel goed op aan het eind van een hoofdstuk? Dan vind je de 

juiste volgorde vanzelf. Kruis aan welke hoofdstukken je hebt  

gelezen en of het hoofdstuk bij het goede of foute antwoord hoort.

Tip: Doe dit niet als je het boek nog een keer wil lezen!
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HET BEGiN

Iva’s grote
vakantie-
plannen

I
va sluipt met haar armen vol kleding en andere spullen naar 

lading maakt het niet beter. Ze kan haar voeten niet eens zien. 

 

 

 

te laten liggen?

 

Ze leunt snel de andere kant op. Iva voelt haar hart sneller kloppen. 

spullen op de grond en doet voorzichtig de deur naar de garage 

open. Dan legt ze een schoen tussen de deur en verzamelt zo snel 
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echt niet meer terugbrengen. Want dan verliezen ze hun  

PASPOORTCONTROLE BiNNEN EUROPA{ }
In de landen van de Europese Unie hoef je bij de grensovergangen meestal  

niet je paspoort te laten zien. De landen binnen de Schengenzone hebben  

dit afgesproken. Schengenlanden zijn landen zoals Duitsland, Noorwegen,  

Nederland, Tsjechië en meer. 

De EU-landen die geen deel uitmaken van de Schengenzone en waar je dus wel 

je paspoort moet laten zien zijn: Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Ierland en Roemenië.

9

De reis naar de startlocatie is in totaal  
650 km. Een auto rijdt op lange snelwegroutes
ongeveer 100 km/u. Bobby en Marek moeten al  
over de helj van de reis zijn, zodat Iva niet meer  
thuisgebracht kan worden. Kan Iva al roepen  
of kan ze beter nog even wachten?

 Nu roepen   Ga naar blz. 36.

 Nog even wachten  Ga naar blz. 56.

),

),

AANTEKENiNGEN:

,TIP
Blader even terug. 

Wanneer vertrokken ze? 

Wil je weten hoe dit 

precies werkt? Kijk  

dan naar de uitleg 

Snelheid en afstand 

van wiskunstenaar Erik.

RAADSEL

Deze tijd heb je ook nodig om 

het raadsel op te looen.


