
Archeoraadsels — Presentatie Te gebruiken bij:  
Stap 1

   los minstens 5 raadsels op

   verzamel informatie via ja/nee-vragen

   maximum drie keer gokken bij een raadsel



Raadsel van archeoloog Caroline

Archeoloog Caroline vertelt jullie enkele  
weetjes over een interessante archeologische site.  

In welk land werd deze site opgegraven?

Op deze plek werden sporen en vondsten van de middeleeuwen tot 
vandaag ontdekt. We vonden twee gouden ringen, waarvan één met 
diamant was bezet en de andere met kindertand. Ja, je hoort het goed, 
met kindertand! Daarnaast vonden we een muntschat met 578 zilveren 
munten! Ook lagen er scherven van potten uit Syrië, Duitsland en 
Italië. Tenslotte vonden we stukken van een houten speelgoedzwaard 
en resten van vijgen, granaatappels, vissen en jachtwild.



Oplossing

België



Raadsel van archeoloog Dieter

Dit is de favoriete vondst van archeoloog Dieter. 
Wat is het?



Oplossing

De resten van een  
middeleeuws kasteel



Raadsel van archeoloog Lisa

Tinneke ging op bezoek bij haar oma en vond een zilveren 
munt in de tuin. Ze belt naar haar vriendin, archeoloog Lisa, 

om te melden dat ze de munt heeft gevonden.
Wie mag de munt houden en waarom?



Oplossing

De munt is van de oma van Tinneke,
want het is haar tuin.



Raadsel van archeoloog Jan

Archeoloog Jan vond een karrenwiel. Hij ontdekte dat het wiel 
exact in de winter van 540 na Christus gemaakt werd. Om dit te 
achterhalen, riep hij de hulp in van een andere wetenschapper.

Hoe hebben ze ontdekt hoe oud het wiel is?



Oplossing

Een wetenschapper (bioloog) 
hielp Jan door de jaarringen van 

het hout te tellen.



Raadsel van archeoloog Frederik

Een maand vooraleer archeoloog Frederik begon te graven, 
wist hij al wat hij zou vinden. Hij kon dit afleiden door zeer 

opmerkzaam naar de omgeving te kijken.
Wat denken jullie dat Frederik op deze site heeft gevonden?
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Oplossing

Een middeleeuws kerkhof



Raadsel van archeoloog Caroline

Archeoloog Caroline heeft een bijzondere tatoeage.  
De tattoo is een symbool voor haar passie voor archeologie. 

Wat is dit archeologisch voorwerp?



Oplossing

Een truweel: een  
driehoekig plat schopje



Raadsel van archeoloog Jan

Archeoloog Jan vond deze verroeste brokken ijzer op een 
archeologische site. Met behulp van een specifieke machine kon 
hij ontdekken welk voorwerp er onder het roest zat verborgen. 

Hoe heeft Jan dit gedaan?



Oplossing

Jan heeft een  
X-ray-machine gebruikt.



Raadsel van archeoloog Lisa

Archeoloog Lisa omschrijft haar werkdag, maar ze vertelt 1 leugen!
Wat heeft archeoloog Lisa zeker niet gedaan?

“Mijn dag begon met een opgraving op een site. Ik vond daarbij een 
onbeschadigd zwaard in het graf van een middeleeuwse krijger!  
Hierna ging ik naar het kantoor, waar ik foto’s nam van mijn vondsten en  
de nodige informatie noteerde.

Na de middag schreef ik verder aan mijn artikel over het kleine  
dinobotje dat ik een maand geleden heb gevonden. Uit mijn voorgaand 
onderzoek bleek dat ik misschien een nieuwe soort heb ontdekt!

Hierna trok ik mijn labojas aan om verder onderzoek te verrichten op enkele 
voorgaande vondsten. Ik onderzocht onder andere een paar menselijke 
tanden. Ik kon vaststellen dat de tanden 10.000 jaar oud zijn!”



Oplossing

Lisa onderzoekt geen dinosaurussen.


