
Puzzel kerstwandeling 2017 

 
Er waren ruim 120 ingeleverde formulieren (van de meer dan 300 uitgegeven formulieren). 
Hiervan hadden 48 het juiste antwoord. Dus is er geloot voor de prijzen. 
 
Er moesten 16 vragen beantwoord worden. De antwoorden waren langs de route en op de 
finishplaats te vinden. Vervolgens moesten deze 16 letters gehusseld worden tot 3 woorden.  
 
 

En hoe moest het dan wel…… geel  
Let op: de spelregel was dat je het beste antwoord in moest vullen en dat hoeft dus niet 
helemaal goed te zijn. 

 

1   Links is de fietsenstalling. Hoeveel balkjes staan er op zijn meest evenwijdig? 

     S    5 R    7  W    12 

5 balkjes staan schuin, evenwijdig aan elkaar opgesteld. 7 balkjes staan evenwijdig aan de muur en 
dus ook evenwijdig aan elkaar. Het gevraagde grootste getal is 7. 

2   Rond het kunstgrasveld staan reclameborden. 5 borden staan naast elkaar op hoogte. 
Op hoeveel van deze borden worden (indirect) eetbare producten aangeprezen? 

     R    2 W    3 S    4 

De 5 borden waren rechtsvoor duidelijk zichtbaar vanaf het wandelpad.  
Noovids doet aan muziek, A. Hulst aan veldverlichting, Marinus aan machinebouw, VHC Actifood in 
horecaproducten en Oliehoorn in sauzen. Het juiste antwoord is 2 (VHC Actifood en Oliehoorn).  

3  Links van je zijn 2 weken geleden nieuwe boompjes geplant door NatuurMonumenten. 
Hoeveel blijkbaar? 

     W    4 S    9 R    13 

Er staan 9 vlakbij de paardenbak en 4 vlak naast het fietspad. Totaal 13. Pas na het tellen ging je 
op het zandpad lopen en bleven er links 9 boompjes over. 

4   De toegang tot survivalterrein is met hek afgesloten. Hoeveel bouten zitten door de 
scharnieren van de beweegbare hekken. 

     K    5 T    20 M    48 

Aan de achterzijde van de draaihekken zitten in totaal 4 ijzeren scharnieren. Elk draaibaar deel van 

het scharnier zit met 5 bouten aan het houten hek bevestigd. In totaal 4 x 5 = 20.  

5   Bij einde fietspad staan 2 dezelfde borden. Welke zijn dat? 

     M    Fietspad T    Verboden te parkeren K    It Fryske Gea 

Het zijn 2 “parkeren verboden” borden. Je ziet ze van de achterkant, maar als je voorbij loopt en je 
draait je om, dan is het helemaal duidelijk. 

6  Na deze splitsing staat bij 1e pad rechts een bordje. Daarachter staat een boom. Wat 

maakt de boom bijzonder? 

    H    de schuine stand E    Een groen ijzeren bordje X   De bladeren  

Op ca 2 m hoogte is een groen ijzeren bordje voor een groot deel ingegroeid. Nog een paar jaar en 
het is niet meer te zien. Het was ooit een bordje “opengesteld” met bijbehorende tekst. 

7   Hoe lang is de doodlopende weg blijkbaar? 

     T    100 m C   600 m E    700 m 

Als je je vlak voor de kruising omdraait, zie je het bord “doodlopende weg” en dat na 700 m het 
fietspad begint.  

8   Uit hoeveel verschillende vlakkleuren bestaat het dak van de tent? 

     S    2 L    7     N    14     

De tent bestaat uit groene en witte vlakken. Het tentdoek van het dak bestaat uit 14 vakken: 7 wit 
en 7 groen. Het ging hier niet om het aantal kleurvlakken maar vlakkleuren. Dat zijn er dus 2. 

9    Wat is de hoogte van het knooppuntenpaaltje vanaf maaiveld in cm ? 

     B    80 P    84 S    88  



 
 

Gevonden letters: 

 

 
 

 

 

En nu in de juiste volgorde is dit de oplossing (1 letter per vakje):  
 

 

 

 

De exact opgemeten hoogte is net iets meer dan 87 cm.  Dat betekent dat 88 het dichtst in de 
buurt komt en daarmee juist is. 

10    De Trapheuvel heeft treden. Deze bestaan uit spoorbielzen. Hoeveel spoorbielzen 
zijn er hiervoor gebruikt? 

     K    14 R    15 O    30 

Het zijn er 14 aan de stijgende kant en 15 aan de dalende kant. Dat is 29 in totaal. 30 is dus het 
beste antwoord. 

11    Paaltje knooppunt 68. Wat is de som van de knooppuntennummers waar naar 
verwezen wordt, op het paaltje. 

     X    225 O    294 T    430 

De aangegeven richtingen zijn 16, 69, 62. Elk komen 2x voor op het paaltje. Dat levert in totaal 
294.  Het getal 68 komt ook nog 3x voor op het paaltje, maar er wordt niet naar dat nummer 

verwezen; dat is het nummer van het paaltje zelf. 

12   Je loopt voor het Bospaviljoen langs. In welk jaar is dat gebouw blijkbaar gebouwd ? 

     K    2000  L    1968 M   1996 

In de voorgevel van het gebouw, links naast de ingang, in een steen ingemetseld met als tekst  
“Anno 2000”. 2000 is dus het juiste antwoord. 

13    Op hoeveel dagen in totaal heeft Bakkeveen in 2018 grote evenementen volgens het 
foldertje? 

     X    10 I    22 Z    35 

Aan de groene zijde staan de grote evenementen. Het begint met 12 vlooienmarkten en dan vier  
1-daagse evenementen, twee 2-daagse, één 3-daagse en drie 4-daagse evenementen. Dat is 12 + 
4 + 2x2 + 1x3 + 3x4 = 35 dagen in totaal in 2018.  

14      Wat is het Goede Doel van de 3 Provinciën Wandeltocht in 2018 ? 

     N    Hulphond Nederland F    De Friesland Zorgverzekeraar R    Het Rode Kruis 

Het goede antwoord staat in de folder.  

15  Wat is blijkbaar nieuw in de 3 provinciën fiets-3-daagse ? 

     D    de pijlen E     de afstanden L    de datum 

Er staat in de folder ”Nieuw !  Alle routes ‘bepijld’ ”. Er staat niet dat de datum nieuw is. 

16  Waarvoor dient de tent die op het parkeerterrein staat? 

     U    Kerstnachtdienst W    75 jaar bestaan voetbalvereniging V    Nieuwjaarsfeest 

Er liggen folders in de zaal die aangeven dat er een nieuwjaarsfeest (en oudejaarsconference) is.     
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