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Ahoi!
Dat is piratentaal voor hallo. En ook mijn naam.

Ik heet Karolus Stefanus Ahoi.
Maar op zee en in de havenkroegen noemen ze me KSA.

Dat is korter - dat bekt beter.
Een echte piraat (zoals ik) houdt niet van verjaardagen. In 

1989 ben ik gestopt met tellen. Vraag me dus niet naar mijn 
leeftijd - maar je kan gerust zeggen dat ik oud-KSA ben.

Ik neem je mee op een gevaarlijke schattenjacht. Als je durft! 
Want dit is niet voor bakharingen. Je moet voorbij de

meeuwen, de kraken, mist en Sirenen geraken. Maar wie 
volhoudt, wordt beloond! Als je mijn instructies goed opvolgt, 

kom je zo bij de schat van Blasius.



Morsen
Hoge golven en strakke wind doen mijn schip

(een tweemaster, met verhoogde kajuit, bouwjaar 1763) 
dansen. En soms ben ik dat beu. Je kan nog niet eens deftig 

een kop koffie drinken zonder te morsen!
Daarom voer ik langs Saleghemdijk en de Kruinaarsbeek 

naar deze haven. Benieuwd waar de tocht start?
Hieronder vind je in morse de naam van mijn schip. En zo 

weet je ook waar deze schattenjacht begint.
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Ratten in de lucht
Ik heb een hekel aan meeuwen. Ik heb nog geen enkele piraat 

ontmoet die de rotbeesten leuk vindt. Wij noemen ze de ratten 
van de lucht. De meeuwen pikken gaatjes in onze zeilen (sommige 

schepen zien eruit als een varend stuk gatenkaas). Of ze schijten 
ons dek vol (en piraten houden niet van poetsen). Maar hoog in de 

lucht hebben die meeuwen een mooi uitzicht.
Op de kaart hieronder vind je het eerste deel van de tocht. Zoals 

een meeuw dat zou zien. Vind jij de weg?



Een streep erdoor
Ik heb een houten been - daarom ben ik niet graag op het land. 

Telkens wanneer ik wandel, trek ik met dat been een streep over 
de weg. En wanneer ik stilsta maak ik een kuiltje in het zand.

Wil je weten waar ik ben?
Met bolletje-streepje ben je me zo op het spoor. 

Het bolletje zegt waar je bent en het streepje geeft de richting aan.
Een stippellijn is een wegel. Je leest de route van links naar rechts.



SUCCES



Nevels en sirenen
Mistbanken doen zelfs de stoerste piraat janken.

Dat is een bekend spreekwoord onder de piraten. Gelukkig zijn er 
de Sirenen. Mooie zeemeerminnen die verrassend goed kunnen 

zingen! Ze helpen ons om in de dichte mist de juiste koers te 
houden. Volg jij het spoor van de sirenen?
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Kaartlezer
In een havenkroeg aan de Dode Zee las een zigeunerin mijn

kaarten. Ze voorspelde me een leuke toekomst met een vrouw, 
veertien kinderen en een papegaai. Ik zou rijk worden. Zo rijk als 
de zee diep is. Dat zag ze in de kaarten. Maar ik heb er nog niets 

van gemerkt! Hopelijk ben jij een betere kaartlezer. Want je 
bent nu op de plek waar Blasius zijn schat verborg.

Het wreed moeras



de Kraken
Vroeger was mijn lievelingsgerecht gefrituurde inktvisringen. Wie 

lust dat niet? Tot ik oog in oog kwam met de Kraken.
Het gevaarlijkste monster van de zee (waar zelfs de stoerste piraat 

van in zijn broek doet). Tentakels van wel tien masten dik en 
tanden als scherpe dolken. Sinds ik met de Kraken vocht in de 

Barentszee heb ik dat houten been en keert mijn maag wanneer ik 
calamares op een menukaart zie staan. 

Los deze vier vragen op.
Achter elk antwoord staat een cijfer.

Kraak zo de code van het slot.
Maar doe het snel - de Kraken ligt altijd op de loer.



Piraten op rust varen naar een eiland in de buurt van 
Nieuw-Zeeland. Daar drinken ze rum uit kokosnoten en vertellen 
elkaar de strafste verhalen. Toevallig heeft een lekkere snack
dezelfde naam als dat eiland. Waar gaan bejaarde piraten naartoe?

Twix (7)
Peperkoek (8)
Bounty (6)
Spruiten (4)

Mijn lievelingsboek is (uiteraard) Schatteneiland. Tijdens de koude 
nachten, alleen op zee, lees ik graag over de avonturen van Long 
Silver John. Maar wie schreef dit boek?

Robert Louis Stevenson (1)
Tina Turner (3)
Wout van Aert (9)
Martin Luther King (7)

Ik denk dat Piet Piraat de bekendste piraat van Vlaanderen is. Je 
kent de naam van mijn schip al - maar weet je ook de naam van zijn 
boot?

Lelijke Draak (2)
Scheve Schuit (3)
Trage Trol (6)
Stinkende Sloep (2)

Welke acteur speelde kapitein Jack Sparrow in The Pirates of the 
Caribbean?

Jenny Klepp (2)
Paul D’Hoore (3)
Brad Pitt (5)
Johnny Depp (1)



Proficiat!
Je hebt de schat gevonden!

Zet zeker  je naam en de datum in het logboek.
Doe het slot terug dicht en leg de schat weer op zijn verstopplek.

Maar nu ik ben al te lang op het land. Ik verlang terug naar de zee. 
Ik neem je op dit laatste stukje mee naar mijn schip.

Op zee spreken we niet van links of rechts. Piraten gebruiken 
stoere benamingen. Zo is bakboord links en stuurboord rechts.

Op de juiste koers kom je nog twee kruispunten tegen.
Je gaat telkens stuurboord en dan kom je terug op de 

plek waar alles begon.



Met veel plezier voor jullie gemaakt!
Hou het veilig in deze bizarre tijden.


