
Introductie  
Goed dat jullie er zijn, we hebben jullie hulp dringend nodig. Vanmiddag stond Rudolph klaar bij de slee, samen 
met de andere rendieren, toen hij toch wat nerveus begon te worden. Ze stonden daar namelijk al een kwartier te 
wachten, maar de Kerstman was nergens te bekennen. En dat is helemaal niets voor hem. De Kerstman is nooit te 
laat. Toen Rudolph de Kerstvrouw zag lopen, heeft hij haar meteen gevraagd of zij soms wist waar de Kerstman 
kon zijn. Maar nee.. hij was ook niet bij haar en ze had eigenlijk geen idee waar hij uit kon hangen.  

Bezorgd gaat iedereen op zoek, waar kan de Kerstman nou uithangen? 

Plots zien ze de Kerstman voor het raam staan van de Speelgoedfabriek. Ze zien het niet heel goed, want die 
ramen zijn niet helemaal transparant. Maar er staat een grote rode schim daar binnen, met een witte baard. Dus 
dat kan niemand anders zijn dan de Kerstman. De Kerstvrouw probeert hem te roepen, maar Rudolph herinnert 
haar er aan dat de Kerstman haar niet kan horen. De ramen van de Speelgoedfabriek zijn van versterkt glas. Dat is 
gedaan om de cadeautjes voor de kinderen te beschermen tegen indringers. Ze kunnen niet kapot gemaakt 
worden en het betekent ook dat ze helemaal geluidsdicht zijn. Maar waarom komt de Kerstman niet gewoon die 
fabriek uit..? 

Dan lopen Rudolph en de Kerstvrouw naar voren en schrikken ze. De Speelgoedfabriek zit op slot. De Kerstman 
heeft ooit, lang geleden, bedacht dat de Speelgoedfabriek op slot moet kunnen in geval van nood. Nu is dat 
gelukkig nooit nodig geweest. Het is over het algemeen erg vredig en gezellig op de Noordpool. Eenmaal op slot, 
kan de deur alleen open worden gemaakt met een wachtwoord. Maar er is een groot probleem.. Want alleen de 
Kerstman weet dit wachtwoord.. Wat een blamage..!  

Rudolph begint te snotteren, hij is bang dat Kerstmis dit jaar niet door kan gaan als de Kerstman zit opgesloten in 
de Speelgoedfabriek. De Kerstvrouw bedenkt zich geen moment en realiseert zich dat dit met opzet is gedaan. De 
Kerstman zou zichzelf nooit per ongeluk opsluiten. Ze weet dat de Grinch Kerstmis haat, zou het kunnen dat hij 
hier achter zit? Ze besluiten de Noordpool politie in te schakelen. De Noordpool politie arriveert meteen en start 
een onderzoek. Zo ondervragen ze onder andere een aantal Noordpool bewoners en doorzoeken ze het kantoor 
van de Kerstman. Ze komen er achter dan de Grinch zich waarschijnlijk inderdaad als een elf heeft vermomd en al 
enige tijd rond dwaalde hier op de Noordpool. Zo kon hij achter het wachtwoord van de Speelgoedfabriek komen 
en de Kerstman daar op sluiten, wetende dat de Kerstman de enige persoon is die dit wachtwoord kent. En hij 
wist ook dat de Kerstman vanuit de fabriek niet kan communiceren met de rest. Het wachtoord van de fabriek 
heeft hij niet compleet veranderd, maar hij heeft alleen zijn elven naam achter het wachtwoord toegevoegd. Zo 
arrogant is die knakker wel, helemaal ervan overtuigd dat toch niemand het wachtwoord zal kraken.  

Maar gelukkig hebben we jullie. De Noordpool politie is er namelijk van overtuigd dat er een manier moet zijn om 
het wachtwoord te kraken. Ze hebben alle papieren uit het bureau van de Kerstman verzameld en die in dit 
dossier gestopt. Het is nu aan jullie om het wachtwoord te achterhalen. Wat de Noordpool politie wél heeft 
kunnen vinden, is dat het wachtwoord bestaat uit vier verschillende cijfers, met daarachter de naam van de 
neppe elf. Tussen alle cijfers en de elven naam staat  overal een streepje ( - ). 

Wanneer je het wachtwoord weet, ga dan naar deze website: https://didgames.nl/escapespel-red-de-kerstman  

Zit je vast en kom je er even niet uit? Dat kan gebeuren, geen enkel probleem! Je vindt hints voor het spel op deze 
pagina: https://didgames.nl/hints-red-de-kerstman  

Heel veel succes met het achterhalen van het wachtwoord. We hopen dat het lukt, want anders is Kerstmis dit jaar 
hopeloos verloren..   

https://didgames.nl/escapespel-red-de-kerstman
https://didgames.nl/hints-red-de-kerstman


 

  





  



  



  



  



De ondervragingen: 
 

 

 

 

  

  



  



 
 

  





De aanwezige elven: 
 



 

 

 


