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Alle niveaus 

 

 

 

In dit boekje zijn alle antwoorden voor de puzzels die je maakt op de vet cool 

man 2021 te vinden. Mocht je ergens niet uitkomen? Probeer dan eerst eens 

een puzzel van een makkelijker niveau.  

Daarna kan je eventueel even spieken. Wat belangrijk is om te weten is hoe 

je de code invoert in de link. Gebruik https://www.vetcoolman.nl/xxxxx. Op 

de plaats van xxxxx vul je de gevonden code in en ga je naar de volgende 

video. Dit is altijd zonder hoofdletters. In het antwoordenmodel staat 

bijvoorbeeld Code: Porsche. Vul dan in https://www.vetcoolman.nl/porsche. 

Op de eerste pagina staan alle antwoorden met linkcodes, deze zijn voor alle 

moeilijkheidsgraden hetzelfde. Meer uitgewerkte antwoorden staan op de 

pagina’s daarna op volgorde van makkelijk naar moeilijk. 

Heel veel plezier! 

  



Samenvatting antwoorden 

Opdracht G 

https://www.vetcoolman.nl/pakdeboef  

Opdracht H  

https://www.vetcoolman.nl/tien  

Opdracht C 

https://www.vetcoolman.nl/panamera  

Opdracht I 

https://www.vetcoolman.nl/boo  

Opdracht E 

https://www.vetcoolman.nl/psy 

Opdracht A 

https://www.vetcoolman.nl/06-2332234  

Opdracht B 

https://www.vetcoolman.nl/kruiswoord  

Opdracht D 

https://www.vetcoolman.nl/tom  

Opdracht F 

https://www.vetcoolman.nl/boef  

Opdracht J 

https://www.vetcoolman.nl/brandblusser   
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Makkelijk 

Opdracht G 

De rebus geeft de code Pak De Boef.  

Code: pakdeboef 

 

Opdracht H 

Antwoord : 3+5+2 = 10 

Code: tien 

 

Opdracht C 

 

Code: Panamera 

 

 



Opdracht I 

De boef heeft boot opgeschreven. De dikgedrukte letters vormen op 

alfabetische volgorde boo. 

Code: boo 

 

Opdracht E 

Er stond een nummer van Psy op! 

Code: PSY 

 

Opdracht A 

 
Code: 06-2332234 

 



Opdracht B 

Uit de kruiswoord zelf komt geen antwoord, maar zoals ook bij de puzzel staat 

kan men verder met de volgende code: KRUISWOORD 

 

Opdracht D 

Jerry en de kat die hem achtervolgd heet Tom 

Code: TOM 

 

Opdracht F 

Als je de letters achter elkaar zet wanneer je vanaf de porsche naar de boef 

rijdt krijg je het woord boef 

Code: Boef 

 

Opdracht J 

Op het plaatje staat een brandblusser 

Code: Brandblusser  

  



Gemiddeld 

Opdracht G 

De rebus geeft de code Pak De Boef.  

Code: pakdeboef 

 

Opdracht H 

Antwoord : 15-10+5 = 10  

Code: tien 

 

Opdracht C 

 
Code: Panamera 

 

 



Opdracht I 

De boef heeft Doornbos opgeschreven. De dikgedrukte letters vormen op 

alfabetische volgorde boo. 

Code: boo 

 

Opdracht E 

Er stond een nummer van Psy op! 

Code: PSY 

 

Opdracht A 

 
Code: 06-2332234 



Opdracht B 

Uit de kruiswoord zelf komt geen antwoord, maar zoals ook bij de puzzel staat 

kan men verder met de volgende Code: Kruiswoord 

 

Opdracht D 

Deze Nederlander die de 100e Giro d’Italia heeft gewonnen is Tom Dumoulin 

Code: Tom 

 

Opdracht F 

Als je de letters achter elkaar zet wanneer je vanaf de porsche naar de boef 

rijdt krijg je het woord boef 

Code: Boef 

 

Opdracht J 

Het is een etiket van een brandblusser! 

Code: Brandblusser 

  



Moeilijk 

Opdracht G 

De rebus geeft de code Pak De Boef.  

Code: pakdeboef 

 

Opdracht H 

Antwoord: 15:3 + 5 = 10  

Code: tien 

 

Opdracht C 

Antwoord 4 moet in het Engels beantwoord worden! 

 
Code: Panamera 

 



Opdracht I 

De boef heeft ik ben vet cool man opgeschreven. De dikgedrukte letters 

vormen op alfabetische volgorde boo. 

Code: boo 

 

Opdracht E 

Er stond een nummer van Psy op! 

Code: PSY 

 

Opdracht A 

 
Code: 06-2332234 



Opdracht B 

Uit de kruiswoord zelf komt geen antwoord, maar zoals ook bij de puzzel staat 

kan men verder met de volgende Code: KRUISWOORD 

 

Opdracht D 

Misschien ken je ze van de reclame van Allsecur of van het Formule 1 café. De 

broer van Tim Coronel heet Tom Coronel 

Code: Tom 

 

Opdracht F 

Als je de letters achter elkaar zet wanneer je vanaf de porsche naar de boef 

rijdt krijg je het woord boef 

Code: Boef 

 

Opdracht J 

Een brandblusser kan gevuld zijn met water, poeder of schuim! 

Code: Brandblusser 


