
     Kerstwandeling – puzzel  2019 
 

De oplossing in rood ! (met toelichting) 

 
 

Hoofdprijs: 1 luchtballonvaart ter waarde van € 140,-- (zondagavond 28 juni 2020 vanuit Bakkeveen). 
Er zijn enkele troostprijzen. Deelname aan de puzzel is gratis (mits er volwassenen meelopen). 
 

De vragen op dit formulier hebben betrekking op de omgeving van de 5 km route, maar alleen dat deel 
waar deze route samenvalt met de 7, 10 en 15 km routes en de start, “koek en zopie” en finish locaties. 
In de routebeschrijving staat een verwijzing naar de vraag met een [*nr*].  
 

Elk van de 19 vragen kent 3 mogelijke antwoorden. Omcirkel de letter voor het beste antwoord; dit is 

dan het goede antwoord. Uit deze letters vorm je 4 woorden in de juiste volgorde.  
• Winnaar is degene die de 4 woorden juist heeft ingevuld en vervolgens de meeste antwoorden goed 

heeft.  
• Heeft niemand de 4 woorden juist ingevuld dan telt alleen het aantal goede vragen.  
De winnaar ontvangt de luchtballonvaart (desnoods loting bij gelijke stand). Daarna volgen de 
troostprijzen. 
 
Om de juiste woorden te maken moet je elke letter 1x gebruiken en de volgorde van de letters natuurlijk 

wijzigen.  
 

1   Rond het kunstgras voetbalveld zijn onder de reling van de hekken reclameborden 
geplaatst. Hoeveel zijn dat er ?  

     K    80 L    83 M    91 

Linkerzijde 19 (de 2 van Plaza De Kolk en Dundelle tellen niet mee, deze hangen niet onder de reling.  
41 aan tegenoverliggende zijde (1 bord heeft dubbele lengte t.o.v. de andere reclameborden). 
20 aan de rechterzijde.  Dit betekent in totaal 80 borden. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

2  Zodra je op verharde pad bent: hoeveel afrasteringpalen staan er tussen KP-pijl en de 
draadspanners (aan je LZ) ? 

     G    9 A    19 O    42 

     
 
 

3    Nadat het pad een stukje duidelijk omhoog loopt, staat rechts een heel eenvoudig bankje. 
Welk nummer steeksleutel past op de bouten van de zit-plank ?  

     E    13   B  15 W    17 

Het is sleutel 17 (de breedte van de boutkop is 17 mm) 
 

 
 

4    In de bocht naar links is aan de RZ een gladde draad gespannen. Aan hoeveel paaltjes is 
deze draad vastgemaakt? 

     G    5 H    7 J    8 



Er staan 7 paaltjes op een rij (het laatste paaltje staat iets verder weg). De draad is vast gemaakt aan 
een boompje en vervolgens aan 5 van de 7 paaltjes.  
 

 
 

5  Als je het zandpad (nog steeds rood/groen paaltjes) verder vervolgt staat er in de 
binnenbocht tegen de heuvel aan je RZ weer een heel eenvoudig bankje. Hoe breed is 
de plank waarop je geacht wordt te zitten?  

     E    19 cm T    21,5 cm Y    24 cm 

Met een A4-papier (=ruim 21 cm) van je routebeschrijving 
kun je de breedte van de plank gemakkelijk afschatten. De 
breedte van de plank varieert tussen de 19 en 20 cm en dan 
is 19 dus het beste antwoord. 
 

6   Het paaltje van KP44. Wat is de som van alle cijfers die op het paaltje staan? 



     S    462 R    286     E    84    

Het gaat hier om de som van de cijfers, dus niet van de getallen. 
 
In totaal:  2x cijfer 0 + 2x cijfer 1 + 10x 4 + 2x 6 + 2x 7 + 2x 8 = 0 + 2 + 40 + 12 + 14 + 16 = 84 
 

 
 
 

7    Vlak voor de straat loop je over een klein parkeerterrein. Dat terrein is omheind door 
ronde balken die steunen op palen. Hoeveel van de horizontale balken steunen op 3 
palen ? 

     E    19 Z    14     A    13     

Er zijn in totaal 19 balken. 6 ervan steunen op 2 palen en 13 op 3 palen. 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

8     Naar welk land gaan de World Servants in 2020 ? 

     X    Taungoo K    Zambia E    Myanmar 

De World Servants gaan naar het land Myanmar (heette vroeger Birma) en naar de plaats Taungoo. 

9   Links staat een bordje dat aangeeft dat je een terrein niet mag betreden. Hoe vaak komt 
de letter S voor op het bordje?  

      K    1 N    2 R    4 

In het Woord staatsbosbeheer al 2x 
In kwetsbare: 1x 
En helemaal onderaan bij W.v.S. 1x. 

Dus in totaal 4x  

10  Op het paaltje van knooppuntnummer 43 staan getallen. Wat is de som van de getallen? 

      M    64 U    92 E    470 

47+69+33+33+47+69+ 4x43 = 470   



11   Je passeert de trapheuvel. De trappen aan weerszijden bestaan uit een aantal treden. 
Hoeveel is het verschil in aantal treden tussen beide kanten?  

       K    0 R    1 L   29 

Aan de dalende kant 15 en de stijgende kant 14 treden (spoorbielzen). Het verschil is dus 1. 
Het antwoord 29 is juist de som van 14 en 15 en is daarmee fout. 
 

                
               afdaling                                   en                                    beklimming 
 

12     Het infobord van “It Mandefjild” bij de ingang van het bos staat onder een afdak. Uit 
hoeveel planken bestaat het dak (planken waarop de dakbedekking ligt).   

        P    10 W    12  V    14  

2x 7 = 14 planken. Te tellen aan de binnenzijde van het dak. Op de foto het halve dak van binnenkant. 

 

 
 
13  Op het bovenste platform van de uitkijktoren word je 2x gegroet. Door welke groet? 



       H    Oant Moarn S    Moi  F    Hoi  

Er zijn op het bovenste platform 2 stickers geplakt van 
RTVNoord met als tekst  “Moi”.  

14   Hoeveel goed zichtbare voetafdrukken zijn er altijd op de uitkijktoren ? 

         K    1 F    2 S   4 

De 2 witte voetafdrukken (zie foto) staan er altijd, de 
afdrukken die de mensen dar achterlaten zijn niet 
topt nauwelijks zichtbaar en zijn er ook niet altijd.  

15    Wanneer is volgens de flyer volgend jaar “Sprookjes in het bos” ?  

         M   27 juni I    8 september N    22 mei 

Op de kaartjes van vlooienmarkt stonden achterop de data van andere grote evenementen in 
Bakkeveen.  

16     Hoeveel kost deelname aan de 3 Provinciën Wandeltocht blijkbaar als je je ter plekke 
nog inschrijft ? 

      N   € 4,-- G    € 5,-- O    € 6,-- 

Staat op de flyer die je kreeg uitgereikt (of ergens op de tafels lag) 

17    Hoeveel kilometer kun je volgens de flyer maximaal fietsen voor € 7,50 bij de 3 

provinciën fiets-3-daagse ? 

     D    0 E     60 T    180 

Op de flyer staat dat de langste route per dag 60 km is. Het is een 3-daagse. Dus kun je volgens de 
flyer 3 x 60 = 180 km fietsen. 
En kan dat voor € 7,50?  Ja, onderaan staat dat als je je ter plekke inschrijft je € 7,50 betaalt. 

18  Wat is de nokhoogte van de tent gerekend vanaf bovenkant vloer in m ? 

     U    6,45 W    5,95 T    5,15 

Met enige moeite is dat exact opgemeten: 515 cm. 

19  Wat is de binnenoppervlakte van de grote tent waarin je je aanmeldt en afmeldt in m2 ? 

     S    248 R    284  E    375 

De tent is 25m lang en 15m breed (binnenzijde). Oppervlakte is dan 25x15 = 375 m2. 



 

Gevonden letters: 

 

 

 

De letter L als laatste letter was gegeven. Bovenstaande 19 letters moeten nog op de juiste plek 
worden gezet. De eerste 4 letters zijn de eerste letters van de 4 te vinden woorden. De letters 5 

t/m 8 zijn de 2e letter etc. Etc. 

 

 

 

 

Er staat geen vraagteken (?) achter de zin, dus 

“geeft kerst warm gevoel” is niet goed. 

K G W G E E A E R E R V S F M O T T E 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

K E R S T  G E E F T  W A R M  G E V O E L 


