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MISSIE: SATEL LITE CONTROLMISSIE: SATEL LITE CONTROL

Ga naar www.zozitdat.nl en bezoek de 
missiepagina. Meld je gratis aan als Spyctive 
bij NOI92 en ga undercover. Start met de 
bewijsmaterialen op deze pagina. De missie 
moet vóór 22 september 2007 zijn opgelost. 
De vijf snelste spyctives worden Spyctive 
Offi cer bij N0I92. Ze krijgen een offi ciële 
N0I92-badge, een t-shirt, cap én de nieuwste 
spy-gadgets. Bovendien wordt de allersnelste 

spyctive gevraagd voor een 
volgende missie van N0I92. Die 
mag daarvoor zelf z’n team 
samenstellen.

WORD SPION

AFGELUISTERD GESPREKAFGELUISTERD GESPREK

Op de schroevendraaier 
is een duidelijke 
vingerafdruk gevonden. 

HET BEWIJS
In Nederland is bij het 
grondstation in Burum een 
verdacht persoon gezien en een 
schroevendraaier gevonden.

DE MISSIE
Als Spyctive (spy + detective) 
moet je ontdekken wie de leden 
van de geheime organisatie zijn 
en waar ze zich schuilhouden. 
Uiteindelijk zorg je dat we 
de controle over de satelliet 
terugkrijgen.

GEHEIMSCHRIFTGEHEIMSCHRIFT

Op de envelop staat deze code..

Beste Zo Zit Dat lezer, 

Het Ministerie van Geheime Zaken heeft NOI92 de opdracht 
gegeven om de controle over de satelliet terug te krijgen. De 
operatie krijgt de titel: Satellite Control. 

Om deze missie met succes te kunnen volbrengen, hebben we 
jouw hulp nodig. Als Spyctives krijg je via www.zozitdat.nl
 toegang tot de geheime webpagina van het Ministerie van 
Geheime Zaken. 

Let op: het wachtwoord voor de geheime pagina is op de 
website van Zo Zit Dat verborgen en zal regelmatig aangepast 
worden.

Succes met de missie.

Hoogachtend,

Minister van Geheime Zaken.

SPIONNEN GEZOCHT!
Een geheime organisatie heeft de controle over een satelliet 
overgenomen. Hiermee hebben ze toegang tot het geheime 
netwerk van alle grote spionagebureaus in de wereld. Het 
Ministerie van Geheime Zaken en Het Nationaal Opsporingsinstituut 
N0I92 zoeken via Zo Zit Dat spyctives voor deze zaak! 
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