
Spionagewetenschap

A. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1. Lees deze instructies voordat je begint.
2. Hulp en toezicht door een volwassene is aanbevolen.
3. Deze kit en het afgewerkte product bevatten kleine onderdelen
die verstikking kunnen veroorzaken als ze verkeerd worden
gebruikt. Uit de buurt houden van kinderen jonger dan 3 jaar.

B. GEBRUIK VAN DE BATTERIJ
1. Gebruik 1 x 3V knoopbatterij (Model CR1220).
2. Schroef de deksel van het batterijvak los om de batterijen te
vervangen. Hierbij is toezicht van een volwassene vereist.
3. Gebruik voor het beste resultaat altijd volle batterijen.
4. Plaats de batterijen op de juiste manier in het batterijvak.
5. Voorkom beschadiging: vervang lege batterijen meteen.
6. Oplaadbare batterijen moeten eerst verwijderd worden voor ze
opgeladen kunnen worden. 
7. Het opladen van oplaadbare batterijen moet gebeuren onder 
toezicht van een volwassene.
8. Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit op te laden.
9. Gebruik geen alkaline-, standaard- (zink-kool) of oplaadbare
(nikkel-cadmium) batterijen door elkaar.
10. Voorkom kortsluiting van de contacten.

C. INHOUD
1 papieren set voor het maken van de binnenpagina's van het
tijdschrift, 1 stel kaarten voor het maken van de kaft van het
tijdschrift en andere accessoires, 2 rode lensfilters, 1 plastieken
verzamelband, 1 plastic zak, 1 Morse code zaklamp, 1 pen met
onzichtbare inkt (wit), 1 ontwikkelaar voor onzichtbare inkt (zwart),
2 berichtencapsules, 4 omhulsels voor berichtencapsules,
dubbelzijdige plakband, gedetailleerde instructies met leuke feiten.
De tekst van het Spionagejournaal is vertaald in zes verschillende
talen (Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans en Japans) en op
afzonderlijke bladen afgedrukt. Als je één van deze vertalingen wilt
gebruiken, knip dan de pagina's die je nodig hebt uit. Voeg de
vertaalde pagina's in bij de sleuven in de hoeken en de
overeenkomstige Engelse tekst. Je kunt ook lijm gebruiken om ze 
op hun plaats te bevestigen. Zo kun je een volledig
Spionagejournaal in je eigen taal maken.

D. MONTAGEAANWIJZINGEN
Een goede spion is altijd voorbereid voor elke missie. Het Geheime
Superspionagejournaal organiseert de hele spionage-uitrusting en
geheime informatie die onmisbaar is voor jouw opdrachten. Zet alle
accessoires voor je journaal en je spionageuitrusting in elkaar
voordat je begint met het rondsturen van belangrijke geheime
berichten. Sommige accessoires in deze set kunnen met een andere
geheim agent in jouw team gedeeld worden; je moet deze
accessoires ook in elkaar zetten en aan jouw agent doorgeven
voordat de opdracht begint.



IN ELKAAR ZETTEN VAN HET GEHEIME JOURNAALGEDEELTE VAN
JOUW GEHEIME SUPERSPIONAGEJOURNAAL
Haal alle papier uit de papierset. Leg deze op een stapel op een
volgorde die overeenstemt met de paginanummers rechtsonderaan.
Neem de basispagina voor het Codewiel uit de kaartset
(gemarkeerd met P.1). Plaats het bovenop de papierstapel,
aangezien dit "P.1" is.
Neem nu het Journaalvoor- en achterblad uit de kaartset. Plaats
deze voorop en achterop het Journaal.
Plaats alle gaten aan de rand van alle pagina's precies onder elkaar
en plaats de plastic zak bovenop het journaal (Dit is voor het
opslaan van je Morsecodezaklamp en geheime boodschapstiften).
Steek één uiteinde van de plastic archiefbinders in het bovenste
gat. Draai deze vervolgens voorzichtig als een schroef in een
spiraalbeweging door alle gaten.
Zodra de archiefbinder het onderste gat heeft bereikt, is je
Spionagejournaal gebonden.

CODEWIEL
Je moet een Codewiel op P.1 maken, welke de afgedrukte basis van
het Wiel heeft.
1. Neem de blauwe voorkant van het Codewiel uit de kaartset. 
2. Neem de middengedeeltes eruit.
3. Steek de middengedeeltes voorzichtig in het gat door de
basispagina. Gebruik de middengedeeltes om het op de basispagina
vast te maken. Jouw Codewiel is klaar.
SUPERSPION-IDENTIFICATIEBEWIJS
1. Neem één van de Superspion-identificatiebewijzen uit de
kaartset.
2. Vouw de kaart volgens de richtlijn.
3. Plaats het rode filter in het midden van het gevouwen
identificatiebewijs en dek daarmee de ronde opening af.
4. Gebruik dubbelzijdig plakband op een x het identificatiebewijs.
5. Schrijf je naam en plak een foto van jezelf op de kaart.

IN ELKAAR ZETTEN VAN DE UITRUSTING VOOR JOUW TEAMLEDEN
SUPERSPION-IDENTIFICATIEBEWIJS - Er is een reserve-
Superspion-identificatiebewijs. Maak deze klaar voor jouw collega-
agent.
MORSECODE-SLUITERKAART - In plaats van de Morsecodezaklamp
gebruikt je collega-agent een sluiterkaart voor communicaties in
Morsecode. Neem de Morsecodekaartomslag en de sluiterkaart, die
stroken erin heeft, uit de kaartset. Plaats de kaart met de stroken
binnen in de omslagkaart. Zorg dat je de aanwijzingen in het
diagram zorgvuldig opvolgt. Vouw en gebruik dubbelzijdig plakband
om de sluiterkaart te bevestigen.
CODEWIEL - Je collega heeft een ander Codewiel nodig om jouw
boodschappen te decoderen. In plaats van op een journaalpagina,
is dit een alleenstaand Codewiel. Neem de voorkant en de basis van
het wiel uit de kaartset. Op dezelfde manier in elkaar zetten als
hiervoor.
Daarnaast kun je jouw collega ook een paar vellen van de Geheime
Röntgenberichten geven, enkele papierstroken op pagina 21 en één
van de berichtcapsules voor staafcode. Voordat je met de operatie
begint, moet je deze aan je collega-agent geven, zodat je met hem
of haar kunt communiceren.



E. INSTRUCTIES VOOR GEHEIME COMMUNICATIE
Het speciaal ontworpen Geheime Superspionagejournaal laat je de
verschillende manieren van geheime communicaties zien, die in
deze set zijn opgenomen. Deze worden hieronder geïntroduceerd
volgens de paginavolgorde.
N.B.: Deze instructies zijn TOPGEHEIM. Lees ze, onthoud ze en
bewaar ze op een geheime plek.

PAGINA 1-2: CODEWIEL
Je hebt nodig: Codewiel bevestigd in het Geheime Journaal
Je collega-agent heeft nodig: het kleine Codewiel.
Lees de leuke weetjes en de geschiedenis van het Codewiel, die
afgedrukt zijn op de achterzijde van de basispagina van het
Codewiel. Je kunt beginnen door het voorbeeld te volgen en een
bericht om te zetten door het vervangen van elke letter met de
letter die daarop volgt in het alfabet - dus "A" wordt "B", "B" wordt
"C" enzovoorts. Draai de binnencirkel zodanig dat die daarmee
overeenkomt en begin je geheime boodschappen te schrijven.
Stuur dit geheime bericht naar jouw agent en vertel hem of haar
om het te decoderen door de letters op het Codewiel één plaats op
te schuiven.

PAGINA 3: MORSECODE
Je hebt nodig: Morsecodezaklamp
Jouw agent heeft nodig: Morsecode-sluiterkaart
Om te beginnen met het communiceren met je collega-agent in
Morsecode.
1. De afzender schrijft de boodschap die hij of zij wil versturen en
vertaalt deze in Morsecode.
2. De afzender gebruikt de Morsecodezaklamp om het signaal naar
de ontvanger te flitsen. (" ̶ " voor een lange flits en "." voor een
korte flits.)
3. De ontvanger schrijft het ontvangen signaal op. 
4. De ontvanger zet vervolgens de ontvangen code om met
raadpleging van de Morsecode-omzettingskaart in het Journaal. Als
de afzender de Morsecode-sluiterkaart gebruikt, houdt hij of zij de
kaartomslag vast met één hand en beweegt de strokenkaart aan de
binnenkant met de andere hand. Hiermee wordt het signaal van 
een flitsende lamp geïmiteerd, zoals die bij de Marine gebruikt
wordt. Een snelle beweging staat voor een ".", terwijl een
langzamere beweging voor " ̶ " staat. 

PAGINA 4-8: BIBLIOTHEEK VAN GEHEIME CODES
Behalve de hiervoor beschreven Morsecode, bevat deze handige
geheime codebibliotheek enkele veelgebruikte code in de wereld
van spionage. Bestudeer ze goed en gebruik ze bij het schrijven
van je geheime berichten of voor het decoderen van eventuele
vijandelijke boodschappen die je onderschept. Er zijn ook leuke
weetjes en een korte geschiedenis van spionage.

BEDENK JE EIGEN GEHEIME CODES
Er bevindt zich een blanco pagina in jouw codebibliotheek. Verzin je
eigen set van geheime codes voor gebruik tussen jou en je collega-
agent. Schrijf ze neer op deze blanco codepagina en communiceer
op een manier die niemand buiten jouw eigen kring van spionnen
kan begrijpen.



Pagina 9-14: GEHEIME RÖNTGENBOODSCHAP
Je hebt nodig: Geheime Röntgenberichtvellen
Jouw agent heeft nodig: Superspion-identificatiebewijs met de
Decodeerlens
Gebruik een grijs/zwarte pen (of gewoon een potlood) om op de
Geheime Röntgenberichtvellen te schrijven. Jouw
berichten/tekeningen worden verborgen in de rode kleurpatronen.
Om de geheime boodschap te lezen, kijk je eenvoudig door de
Decodeerlens die in het Superspion-identificatiebewijs is ingebouwd
en jouw bericht verschijnt klaarhelder op magische wijze. Hoe 
werkt dit? Het is in feite een soort kleurillusietruc. Door te kijken
door de rode filterlens wordt alles in rood uitgefilterd, dus
verschijnen berichten in blauw/zwart. Deze kleurcoderingsmethode
is ideaal als je een geheime plattegrond of tekening moet maken,
of een geheime boodschap die meteen door je collega-agent met 
een Decodeerlens (op het Superspion-identificatiebewijs) kan
worden bekeken.

PAGINA 15-20: ONZICHTBARE BERICHTEN
Je hebt nodig: Onzichtbare Berichtenschrijfpen (wit), het Geheime
Berichtenvel op de achterzijde van het Journaal of ieder ander
blanco vel papier. 
Jouw collega-agent heeft nodig: Onzichtbare Berichtontwikkelaar
(zwart)
Een spion kan onzichtbare berichten schrijven, zodat een vijand
niet eens weet dat het bericht bestaat. Een set van geheime
berichtenschrijfpennen bevindt zich in deze set. Schrijf je
boodschappen eenvoudig met de Onzichtbare Berichtenschrijfpen
(wit). De boodschap kan niet worden gezien, aangezien deze
onzichtbaar is. Het bericht verschijnt echter op magische wijze door
eenvoudig de Ontwikkelaarpen (zwart) op het papier te gebruiken.
Zelfgemaakte onzichtbare inkt: Met behulp van een volwassene kun
je thuis zelf ook je eigen onzichtbare inkt maken. Hier is het recept:
Dip eenvoudig een tandenstoker in wat doorzichtig vruchtensap
zoals citroensap en schrijf de boodschap met de punt. Zoals
verwacht, is het bericht onzichtbaar. Wanneer je het papier echter
boven een hete gloeilamp of een haarföhn houdt, verschijnt de
boodschap in bruin. Hoe werkt dit? De organische stoffen in het
fruitsap bevatten koolstof en als dat opgewarmd wordt, vallen
sommige verbindingen uiteen en laten koolstofresten achter. Deze
zijn bruin, dus jouw geheime bericht verschijnt bij hogere
temperaturen. Dit werkt ook goed met melk.



PAGINA 21: STAAFCODE 
Jij en jouw collega-agent hebben nodig: Staafcodeberichtcapsules,
berichtcapsulehoezen en de papieren stroken aan de achterkant
van jouw Journaal (P.21) of je kunt zelf wat papierstroken van
gelijke grootte maken van ieder blanco vel papier.
Dit is waarschijnlijk één van de oudste manieren om geheime
berichten af te leveren. Volgens de geschiedenis rolden de
Spartaanse generaals in de oudheid (Sparta was één van de
machtigste steden in het oude Griekenland, rond 500 vóór Christus)
een strook geitenvel rond een staaf en schreven er een boodschap
op. Ze rolden dit uit en vulden de lege plekken op met andere
letters zodat het eruit zag als een strook met een wirwar van
letters. Om het bericht te lezen, moest de ontvanger het vel rond
een staaf wikkelen van precies dezelfde diameter als die waarop het
bericht was gemaakt. De boodschap verschijnt dan op magische 
wijze.

HOE JE EEN STAAFCODEBERICHT MOET VERZENDEN
1. Scheur één van de papierstroken van P.21 langs de perforatie
los. De afzender stopt één uiteinde van het papier in de capsule.
Zet deze vast met de Berichtencapsulehoes.
2. Rol de papierstrip rondom de Staafcodeberichtencapsule en zet
vervolgens het andere uiteinde van de papierstrook vast met de
Berichtencapsulehoes.
3. Schrijf de boodschap op de papierstrook.
4. Maak de papierstrook los.
5. Vul de lege plekken op met willekeurige letters om de
oorspronkelijke letters te verhullen - nu is jouw bericht verborgen!
Stop de strook vervolgens in de Staafcodeberichtencapsule en geef
deze aan de ontvanger.
6. De ontvanger stopt één uiteinde van de papierstrook in de
Staafcodeberichtencapsule en zet deze vast met een 
Berichtencapsulehoes en rolt de strook rondom de
Staafcodeberichtencapsule.
7. De geheime boodschap wordt nu onthuld! Bij afwezigheid van 
jouw Geheime Superspionagejournaal, kun je simpelweg een
papierstrook rond een potlood wikkelen en de boodschap schrijven
en afleveren zoals hierboven vermeld. Dit is een leuke manier om
geheime berichten op school te versturen. Je kunt de
Staafcodeberichtencapsule ook gebruiken om geheime
boodschappen te versturen die gemaakt zijn als Geheime
Röntgenberichten of met onzichtbare schrijfpennen. Hoe gaaf is
dat!

VRAGEN EN OPMERKINGEN
De tevredenheid van onze klanten is erg belangrijk voor ons. Heeft
u opmerkingen of vragen, of zijn er onderdelen van deze set die
ontbreken of beschadigd zijn? Neem dan contact op met onze
distributeur in uw land. Het adres vindt u op de verpakking. U kunt
ook contact opnemen met onze klantenservice, e-mail: 
infodesk@4M-IND.com, fax: +1 852 25911566, tel: +1 852 
28936241, website: WWW.4M-IND.COM.


