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In module twee van het eerste jaar van de PABO-TOP aan de 
Stenden Hogeschool, is het de opdracht om een telboek of -spel te 
maken.

Ik heb ervoor gekozen om een telboek te schrijven voor de 
‘Dolfijnen’ -groep 3 | 4 en 5- van de Swoaistee. In dit telboek wordt er 
geteld met het talstelsel van de Romeinen.
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Module 2 opdracht 25:
De studenten maken in deze 
module een telspel of telboek, of 
ze maken een lesontwerp over 
combinatoriek. Dit wordt 
uitgeprobeerd in de eigen 
stageschool.



Caesar - de leider van de Romeinen - had al zijn commandanten bij 
elkaar geroepen. Hij had een nieuwe tactiek bedacht om de Galliërs 
voor eens en voor altijd te verslaan. “Met tien pelotons soldaten zul-
len wij de Galliërs aanvallen. 
Deze tien pelotons zullen zich rondom het Gallische dorp opstellen 
en om de beurt zal een peloton het dorp aanvallen.” zei Caesar. 

Om aan te geven welk peloton de aanval gaat inzetten, zal Caesar 
een vlag met daarop een Romeins getal ophijsen. Deze getallen zijn 
pas net door de Romeinen bedacht en de Galliërs zullen daarom 
geen idee hebben welk peloton de aanval gaat inzetten.



De Galliërs stonden achter hun muur te kijken, want wie kwamen 
daar nou in groten getale aan?  
Het waren de Romeinen onder aanvoering van Caesar.

Obelix wreef in zijn handen en begon te lachen. ‘Eindelijk kunnen 
we die rare Romeinen weer eens een lesje leren’ zei hij. 

Asterix was iets minder enthousiast. “Waarom zouden de Romeinen 
nou in zulke groten getale naar ons dorp toe komen?” Vroeg hij 
zich af. “Ze weten toch dat wij veel sterker zijn? Caesar heeft vast 
een plan.”



“Romeinen vandaag is de dag!” bulderde de commandant. “Vandaag 
zullen we die Galliërs eens een lesje leren!” 

“Met de tactiek die Caesar heeft bedacht, zullen wij onoverwinnelijk 
zijn. We zullen de Galliërs continu verrassen door steeds met een 
ander peloton soldaten aan te vallen. Jullie kennen de tekens en 
weten bij welk teken jouw peloton moet aanvallen. Zodra Caesar 
een ander teken aangeeft trekt het peloton dat aanvalt zich terug en 
valt een nieuw peloton de Galliërs aan.”

“Romeinen bereid je voor, vandaag is het einde van de Galliërs 
nabij!”

“Voor Caesar!” schreeuwde de commandant tot slot. “VOOR 
CAESAR!!” herhaalden de Romeinen en ze waren klaar voor de 
strijd.

Asterix zag het allemaal en was er steeds meer van overtuigd dat 
Caesar een plan had. Nog nooit had hij die rare Romeinen zo 
overtuigd gezien. Maar hoe willen zij nou de Galliërs verslaan?





Caesar hees een vlag omhoog met daarop een teken I.

Peloton nummer 1 viel het dorp aan.

De Galliërs keken elkaar verbaasd aan. “Wat is dat nou voor raar 
teken?”, vroeg Asterix aan Panoramix. 
Helaas had Panoramix geen idee wat de vlag betekende.

Het maakte Obelix weinig uit wat de vlag betekende. “Eindelijk 
mogen we lekker op de Romeinen beuken.” lachte hij. 
Hij stormde op de Romeinen af, maar toen gebeurde er iets.





Caesar hees een andere vlag. Op deze vlag stond het teken II. Het 
eerste peloton trok zich terug voordat Obelix hun had bereikt. 

En peloton nummer 2 begon met aanvallen.

Obelix keek verbaasd op. “Waarom gaan die rare Romeinen terug?” 
En waarom valt een andere groep Romeinen ons nou weer op een 
andere plek aan?

De Romeinen bereikten de muur van het dorp en begonnen het aan 
te vallen. 

Asterix zag het gebeuren. Hij nam zijn toverdrank en sprintte op de 
Romeinen af. 

Maar toen gebeurde er weer iets raars.





Caesar zag dat Asterix zijn toverdrankje nam en hees een andere 
vlag.

Op deze vlag stond het teken III.
Het tweede peloton stopte met de aanval en trok zich terug. 
Asterix verbaasde zich, maar Panoramix zag wat er ging gebeuren.

Peloton nummer 3 begon zich richting de muur te verplaatsen.
“Asterix, snel richting het andere peloton. Zij gaan ons nu aanval-
len!” riep Panoramix.

Panoramix dacht een verband te zien in de Romeinse tekens.





Caesar snapte er niets van. Hoe wisten die Galliërs nou dat peloton 
nummer 3, bij dit III teken hoorde?

Snel hees hij een andere vlag. Het derde peloton was enorm blij dat 
zij zich mochten terug trekken.

Toen Caesar de vlag met het teken IV toonde, kwam peloton 4 in 
beweging.

Panoramix snapte er niets meer van. Hij dacht: “Wat zou die V 
betekenen? En waarom staat er een I voor de V?”

Zouden zij dan eindelijk de Galliërs kunnen verslaan?





Maar ook het vierde peloton had geen schijn van kans. Binnen de 
kortste keren waren ze verslagen. 
 

Snel liet Caesar een nieuwe vlag zien. Op deze vlag was het teken V 

te zien. Peloton nummer 5 zag het teken en zette de aanval in.

Helaas voor de Romeinen, had ook het vijfde peloton geen kans 
tegen de sterke Galliërs. 





Caesar zag dat het vijfde peloton kansloos was. Snel liet hij een vlag 

zien met het teken VI.

Peloton 6 kwam in beweging en zette de aanval in.

Ze bereikten het dorp, maar voordat ze het wisten waren Asterix en 
Obelix ook al bij hun.

Obelix was inmiddels begonnen met het verzamelen van Romeinse 
helmen. En Asterix probeerde iedere Romein zo hoog mogelijk weg 
te slaan.

“Zo”, zei Asterix “Het zesde groepje Romeinen is ook verslagen.” 
Obelix vond dit wel jammer want hij keek naar de andere groepen 
Romeinen en hij zag dat ze al meer dan de helft hadden verslagen. 
“Aaaaah” , zei hij, “Waarom zijn er niet veel meer Romeinen mee 
gekomen? Ik begon net warm te worden en het gaat erg goed met 
mijn verzameling!”





Al snel nadat het zesde peloton van Caesar was verslagen, hees 
hij 

de volgende vlag op. Op deze vlag stond het teken VII.
Asterix en Obelix liepen rustig naar Panoramix om nog wat extra 
toverdrank te nemen. “Panoramix, geef me maar extra veel, want 
dan kan ik extra veel Romeinen verslaan”, zei Obelix. 

Zoals verwacht kwam peloton 7 in beweging.

Asterix en Obelix kregen in de gaten wat de tactiek van de 
Romeinen was en met gemak werd ook dit peloton verslagen.





VIII was het volgende teken dat Caesar gaf.
Terwijl het zevende peloton nog maar net verslagen was, wist Asterix 
al wel welke groep er nu aan zou komen.

“Ik heb inmiddels wel in de gaten dat de V voor 5 staat en de I voor 

1. Dit is dus peloton 5+1+1+1 oftewel peloton 8 gaat komen. Waar-
om gaan we wachten Obelix? Laten we maar direct naar hun door-
gaan.”, zei Asterix.

Zo gezegd zo gedaan. Asterix en Obelix sprintten richting peloton 8 
en gaven ook hen een pak rammel.





Caesar heeft nog maar twee pelotons te gaan. Verrast keken de 
Galli-

ers naar het volgende teken, namelijk: IX.

“Een X? Panoramix wat zou die X nou betekenen?” vroeg Asterix 
aan hem. Ook Panoramix had geen idee. Wat zijn die Romeinen 
nou toch van plan? Ze hebben toch nog twee pelotons?

En daar begon in één keer een nieuwe peloton met de aanval. Het 

was peloton 9 dat de aanval inzette.

Asterix en Obelix konden hun geluk niet op. “Joepie, nog een 
peloton Romeinen!” riepen ze in koor.





Het negende peloton was zo verslagen en woedend hees Caesar zijn 

laatste vlag op. Op deze vlag stond het teken X en met veel angst

begon peloton 10 aan de aanval.

Ook dit peloton van Caesar had geen schijn van kans. Nog voordat 
zij de muur van de Galliërs hadden bereikt, waren Asterix en Obelix 
al bij hun.

De overige Galliërs stonden al zingend bij de poort en keken toe hoe 
het laatste peloton van de Romeinen een pak rammel kreeg.



Asterix & Obelix, het cijfergeheim van de Romeinen

Ceasar heeft al zijn commandanten bij elkaar geroepen en een nieuw 
strijdplan bedacht.

Met speciale tekens gaat hij aangeven welk peloton het Gallische 
dorp gaat aanvallen.

Komen de Galliërs er op tijd achter wat de tactiek van de Romeinen 
is? Of worden zij nu voor eens en voor altijd verslagen?




