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Het Beleg van Eindhoven is een avontuur door het centrum van 
Eindhoven, waarbij jullie historische locaties moeten vinden en 
een diversiteit aan puzzels moeten oplossen. Deze puzzels maken 
gebruik van GPS. Als je in de buurt van de juiste locatie komt,  
zal de opdracht zich tonen. 

Om ervoor te zorgen dat het spel ook gespeeld kan worden 
met hele slechte gps ontvangst, zit er een knop bij. Dit is een 
noodactivatie. Hiermee kun je dus altijd de uitdaging spelen.  
Dit is slechts een hulpmiddel en het is niet de bedoeling om deze 
standaard te gebruiken. Dit gaat ten koste van het spelplezier en 
het avontuur.

Zo kun je toch het Beleg van Eindhoven in zijn volle glorie spelen. 
Gebruik van dit hulpmiddel is op eigen verantwoordelijkheid.

Lees de vragen goed door, schrijf aanwijzingen op, maak notities 
en denk alvast na over een mogelijk antwoord, want als je eenmaal 
op verder hebt gedrukt, komt de puzzel niet meer terug!
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U heeft dit dagboek in handen gekregen in de hoop dat u in staat 
bent het geheime pad te vinden en de verloren schat te vinden. 
Hieronder volgen een aantal pagina’s, die later door Robert van 
Cranendonck zijn toegevoegd om een beter beeld te krijgen van de 
historie van de Orde. 

Tevens zijn er door leden van de Orde ook pagina’s toegevoegd 
waarin hun bevindingen staan en die tevens als hulpmiddel 
gebruikt kunnen worden. Deze “puzzelpagina’s” kunt u printen 
en meenemen op uw reis. Deze vindt u aan het einde van dit 
document. Hopelijk helpt het u om het pad te vinden en het 
geheim op te lossen.

Succes!
Orde des Protectores
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Geacht lid van de Orde,



U heeft Het Beleg van Eindhoven geboekt! Hieronder vindt u 
de handleiding voor het spel. Lees deze handleiding goed en wij 
wensen jullie veel spel plezier!
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Gebruiksaanwijzing 

Download onze Moovego app

Jullie QR code om het spel te starten ontvang je in een aparte mail. 

Scan deze met de app. Doe dit pas als jullie bij de startlocatie 
zijn bij Barney’s aan het Stationsplein 2. Het spel wordt dan 
gedownload naar je mobiel. Start daar het spel.

Vervolgens moet je locatie toestaan op je mobiel device,  
dit kan voor één sessie zijn.

Druk op activar / start en het avontuur begint. 
Kies bij menu ‘opdrachten’ en klik op start. 

Veel succes en nog meer plezier!



4

Hoe werkt het?

Het Beleg van Eindhoven is een outdoor escape avontuur waarbij 
jullie op basis van gps diverse locaties moeten zien te vinden.  
Op elke locatie is een uitdaging of opdracht te vervullen. Doen 
jullie dit goed, dan wordt de volgende locatie onthuld. Gaat het 
minder soepel, geen nood. Er is altijd een Raadgever in de buurt. 
Zoek hem op voor advies, hij zal jullie verder helpen in het spel.

Als jullie alle opdrachten hebben gedaan en meer dan 100 punten 
hebben gehaald, mag je proberen de kluis te kraken. 

Op de bladen hieronder staan nog zaken die jullie kunnen helpen. 
Deze zijn ook terug te vinden in de app, maar zijn misschien wel 
zo handig om van te voren te printen en mee te nemen.
De ontvangen code is geldig voor 1 mobiel device

De puzzels!
Als je een puzzelpagina voor je hebt moet je niet te snel op de  
‘Ga verder’ klikken zonder het antwoord te hebben gevonden, 
want je kan niet meer terug naar de puzzel.

Bij de meeste puzzels zit een timer die afloopt. Zodra je de puzzel 
activeert gaat de timer lopen. Staat de timer op 0 en is de puzzel 
nog niet opgelost? Dan zal je de raadgever moeten zoeken. 
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Wat heb je nodig?

- Een mobiel device waarop je de app kan dowloaden
- Neem eventueel een powerbank mee.
- Neem pen en papier mee

Wij adviseren om met maximaal 6 personen 
op 1 mobiel device te spelen. 

Scan de QR code die je ontvangt in mail of op je mobiel 
of vul de code in die achter Ticket# staat. 

Let op! Scan de QR code pas als je bij Barney’s bent  
en de app MooveGo op je mobiel hebt geinstalleerd.
Geen QR code ontvangen? Check eerst je ongewenste mail 
map. Indien je niks hebt ontvangen, stuur een bericht naar:
info@belegvaneindhoven.nl
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Whatsapp 
Grootmeester

De Raadgever van de Orde

Indien een puzzel niet goed is opgelost worden jullie naar de 
raadgever gestuurd. Let op! Dit kost je punten. De raadgever 
geeft of een hint of de puzzel nog een keer maar dan in een 
eenvoudigere versie. Het kan dus zijn dat een puzzel twee keer 
voorbij komt. 

Zit je vast en kom je er echt niet uit? 
Scan dan de QR code en misschien kan de Grootmeester jullie 
verder helpen. Omdat de Grootmeester een druk bezet man is,  
kan het even duren voordat je antwoord krijgt.

 

Speltip!
Is een puzzel niet goed te lezen? Of wil je deze graag delen met 
je medespelers? Maak er een schermafdruk van en deel hem in 
de groep. Zo kan iedereen mee puzzelen en kan je de puzzel ook 
vergroten indien nodig!
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7 mei 1340 Sancta Katarina, Eindhoven
 
Johannes van Berckel, hertog van Stratum, kijkt verschrikt om 
zich heen. Was hij gevolgd? Hij stond in de grote galerij achter het 
middenschip van de kerk. Hij meende zachte voetstappen te horen 
of nee, het was meer een slepend geluid, alsof iemand over de 
vloer schuifelde. 

Zonder veel nadenken, liep Johannes naar de deur, die toegang 
bood tot de catacomben van het prestigieuze gebouw. Hij zou 
koste wat kost het geheim veilig stellen. Dit mocht niet in 
verkeerde handen vallen. De gevolgen zouden rampzalig zijn.

Als grootmeester van protectores de brabante, was Johannes niet 
snel bang, maar hier waren grotere krachten aan het werk. Hij 
daalde de trappen af en liep door de smalle gangen op zoek naar 
het graf van de grootvader van Hendrik de 1e. Hij kende de weg. 
Deze had Johannes namelijk al vele malen gelopen. Hij sloeg 
linksaf en kwam bij de grote eiken deur. De deur stond op een 
kier. Alle alarmbellen gingen af, want Johannes was de enige die 
toegang had tot deze vertrekken. Wie was er binnen geweest?  
Had hij zelf de deur niet goed gesloten na zijn laatste bezoek? 

Voorzichtig deed hij de deur open en keek naar binnen. Het 
vertrek zag er onaangeroerd uit. Alles leek op zijn plek te liggen. 
Voorzichtig liep hij naar binnen, maar stopte abrupt. Weer dat 
geluid. Wie is daar? Geen antwoord. Johannes sloop terug naar de 
deur en keek om het hoekje van de deur de lange gang in. 
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Daar aan het einde van de gang zag hij een schim. Was het een 
persoon?  Of beeldde hij zich dingen in? Hij tuurde in het donker 
naar de schim. Kwam deze nu dichterbij? Hij spitste zijn oren. Ja, 
daar was het geluid weer, dat rare schuifelende geluid. Nu wist 
hij het zeker; er was iemand anders in de catacomben. In paniek 
deed hij vlug een stap achteruit en deed de deur dicht. Hij pakte de 
grote balk en deed deze in de houders om de deur te sluiten. 

Net toen hij de balk in de houder wilde duwen, klonk er een 
harde dreun tegen de deur. Stof dwarrelde naar beneden langs de 
eeuwenoude deurposten. Johannes verkeerde in paniek, Wie stond 
daar aan de andere kant van de deur? Wat deze persoon wilde, 
daar twijfelde Johannes niet aan, maar hij zou zijn geheim niet 
prijsgeven. Hij moest iets verzinnen en snel. 

Weer een harde bonk tegen de deur en splinters vlogen in het rond. 
Johannes keek om zich heen en opeens zag hij het: de perfecte 
plek om zijn geheim te verstoppen. Hier zou het veilig zijn voor 
niet ingewijden. De enige die deze plek zou kunnen ontdekken 
was zijn goede vriend en medelid van protectores de brabante, 
Barend van Cranendonck. Nog een harde bonk op de deur en de 
balk brak doormidden. In de deuropening stond een grote gestalte, 
gehuld in een pij met een kap over zijn hoofd.  Johannes stond fier 
rechtop in het vertrek en keek de persoon strak aan terwijl deze 
langzaam de ruimte instapte. Zijn handen gingen naar de kap en 
deed deze langzaam af. Johannes was met stomheid geslagen. Jij, 
riep hij uit! Het waren de laatste woorden van Johannes. Er flitste 
een glimmend voorwerp in het kaarslicht en hij voelde iets warms 
langs zijn keel lopen. 
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Hij probeerde te schreeuwen, maar er kwam geen geluid meer. 
Johannes voelde het leven uit hem vloeien en zakte ineen. 

Het verhaal begint.

Robert van Cranendonck was wat aan het opruimen op de zolder 
van Villa Ravensdonck. Het gebouw met een zeer geweldadige 
geschiedenis, dat beter bekend staat als het kasteel van Eindhoven, 
heeft in de loop der jaren nogal wat stof doen opwaaien. De achter 
achter achterkleinzoon van de Spaansgezinde baron d’Eubise 
had een claim ingediend dat de Villa zijn rechtmatige bezit was. 
Hij had papieren gevonden waarvan hij beweerde dat het de 
eigendomsakte was van de Villa. Een slepende rechtszaak was het 
gevolg waarbij afpersing en bedreigingen niet vreemd waren. 

De vader van Robert, Jacob van Cranendonck, had Robert 
kort geleden uitgebreid verteld over de beroemde geschiedenis 
van Villa Ravensdonck. Het was namelijk oorspronkelijk van 
zijn familie. Het kasteel behoorde sinds 1368 tot de heer van 
Cranendonck, heer van Eindhoven. Geboeid had Robert zitten 
luisteren naar het verhaal van zijn vader. Hoe van 1413 tot 1434 
het kasteel in handen was gevallen van  Jan van Schoonvorst, 
die toen heer van Eindhoven was. Jan had meerdere bezittingen 
waaronder Cranendonck. 

Omdat hij niet vaak in het kasteel was, deed hij het van de hand en 
verkocht het aan Jacob II van Horne. Het eerste eigendomsbewijs 
van het kasteel is een oorkonde uit 1482 waarop het zegel van 
Jacob II van Horne te vinden is. Het kasteel wisselde in deze 
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periode regelmatig van eigenaar vanwege geldnood. Zo zijn 
Gerrit van Brede en Frederik van Egmont ook beide nog eigenaar 
geweest van het kasteel, tot het in 1486 verwoest werd door de 
Geldersen onder leiding van Robert van der Marck. 

Het kasteel werd herbouwd en kwam in 1521 in handen van 
Floris van Egmont. Enkele jaren bleef het kasteel in het bezit van 
de familie van Egmont, maar na het overlijden van Maximiliaan 
van Egmont, liet Floris het kasteel na aan zijn dochter  Anna 
van Egmont.  Ze huwde in 1551 met Willem van Oranje die 
daarmee ook heer van Eindhoven werd. Hier begon het pas echt 
interessant te worden vond Robert. Want het huis van Oranje 
stond bekend om de opstand tegen de Spanjaarden tijdens de 
Spaanse Armada. De neef van Anna, Lamoraal van Egmont werd 
tijdens de opstand tegen de Spaanse koning onthoofd en Willem 
trok ten strijde tegen de barbaarse Spanjaarden. Na enkele jaren 
van oorlog en plunderingen kwam Willem terug in Eindhoven 
in zijn kasteel. Hier had hij in zijn laatste dagen voordat hij zou 
sterven, regelmatig gesprekken met zijn goede vriend Filips van 
Cranendonck. 

In 1584 overleed Willem van Oranje en liet het kasteel na aan zijn 
goede vriend. De geruchten over een geheime schat die Willem 
zou buit hebben gemaakt tijdens zijn oorlogsjaren staken de kop 
op en Filips van Cranendonck werd vermoord zodat men de schat 
kon stelen. Deze werd echter nooit gevonden. 
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Na de diverse plunderingen en de vernielingen van 1604, waarbij 
een deel van het kasteel omvergeworpen was, bleef er een 
vervallen gebouw over, dat ook ten prooi werd aan diefstallen 
en vandalisme, van een kasteel geen sprake meer. In de jaren 
daarna lag het terrein er brak bij, totdat in 1830 Villa Ravensdonck 
werd gebouwd. Bij de grote stadsbrand van 1486 waren niet 
veel geschriften bewaard gebleven, maar wat er gespaard was 
gebleven, lag in de oude kasten in de kelder weggestopt in het 
persoonlijke archief van de Cranendoncks. 

Geïnspireerd door de verhalen van zijn vader, rommelde Robert 
tussen de papieren en perkamenten. Opeens viel zijn oog op een 
dagboek. Voorzichtig pakte hij de broos uitziende lederen map 
op en sloeg de map open. Het was het dagboek van Barend van 
Cranendonck. Robert had hier in de familie wel eens iets over 
gehoord, maar was toen te jong om te beseffen waar het over 
ging. Hij ging bij het raam zitten en begon te lezen. Het priegelige 
handschrift was soms moeilijk te ontcijferen, maar daar worstelde 
Robert zich wel doorheen, want wat er stond was ongelooflijk!  

Barend schreef over een moord op zijn goede vriend Johannes van 
Berckel. Kennelijk had hij hem gevonden in de catacomben van de 
Sancta Katarina, wat we tegenwoordig de Catharinakerk noemen, 
met zijn hals doorgesneden. 
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Barend schrijft over een groot geheim dat Johannes aan hem had 
achtergelaten. Degene die Johannes had vermoord had geen kans 
gezien de geheimen te ontrafelen om zo het geheim van Johannes 
te stelen, maar het was Barend wel gelukt!  Barend heeft het pad 
gewist maar wel hints achtergelaten voor leden van de Orde om 
het geheim te vinden, zodat het niet in verkeerde handen valt. 

Jullie avontuur start hier. De onderstaande perkamenten kunnen 
jullie uitprinten en meenemen het zal jullie van pas komen.



Notitie pagina’s
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Onthou welk cijfer in de tram met het rode dak 
moet komen te staan. 
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Notitie pagina’s
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GEEL GROEN BLAUW ROOD

Let goed op wat je ziet, welke kleur, cijfer 
en strijder. Deze zul je nodig hebben om de 
code te kraken.
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Notitie pagina’s
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T o e t s  d e  c o d e  i n  v a n  5  g e t a l l e n 
e n  d r u k  o p  A . 

A l s  e r  e e n  g r o e n  l a m p j e  g a a t 
b r a n d e n ,  d a n  i s  d e  c o d e  j u i s t  e n 
g a a t  d e  k l u i s  o p e n .  D e  s c h a t  i s 
v o o r  j u l l i e ! 
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