
Kerstwandeling – puzzel  2006 (Bakkeveen) 
 

Uitleg en winnaars 

 
Dit was de toelichting: 
 

Prijs: luchtballonvaart (op zondagavond 1 juli 2007 vanuit Bakkeveen); deelname aan 
de puzzel is gratis (mits er volwassenen meelopen). 
De vragen 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 dat is voor een heel groot 
deel). In de routebeschrijving staat een verwijzing naar de vraag met een *. 
 
Elk van de 15 vragen kent 3 mogelijke antwoorden. Omcirkel de letter voor het beste 
antwoord (antwoord hoeft niet helemaal goed te zijn, maar wel het beste). De oplossing 
met de meeste juiste letters is winnaar. Maar als er meer dan 1 oplossing met hetzelfde 
aantal juiste letters is, dan telt het langste correcte woord dat je met de juiste letters 
hebt gemaakt. Om dat woord te maken mag je elke letter maximaal 1x gebruiken en de 
volgorde van de letters zelf bepalen. 
Eindigen er dan nog deelnemers gelijk, dan beslist het lot. Gebruik de achterkant van het 
papier om eventueel te oefenen met het maken van een lang woord. 
 
De rode onderstaande antwoorden zijn correct. 

1    Over hoeveel tennisbanen beschikt de tennisvereniging blijkbaar? 

W    1 I    2 B   4 

Het woord “blijkbaar” in de vraag betekent dat je moet kunnen zien hoeveel banen er 
zijn (misschien heeft de tennisvereniging nog wel meer banen elders in Bakkeveen of 
daarbuiten (is overigens niet zo). De netten hangen er in het winterseizoen niet op de 
gravelbanen, maar het zijn er echt 2. Kun je ook goed zien vanuit de uitkijktoren. Bijna 
iedereen had dit goed. 
 
 

2    Hoe diep is de sloot bij het dammetje? 

Z    140 cm N    60 cm E    100 cm 

Beetje lastig waar je meet. We hebben niet de diepte van het lage dammetje gemeten en 
ook niet vanaf de grondrug langs het slootje. Maaiveldhoogte was waar je langs liep 
(hoogte van het pad ter weerszijden van de sloot). Wij kwamen uit op 1 meter. Alle 
antwoorden kwamen voor: de meeste deelnemers gingen inderdaad voor de 100 cm, 60 
cm was een goede tweede en enkelen brachten de diepte tot 140 cm (waarschijnlijk 
gemeten ergens van een hoog punt in de grondwal). 
 
 
3    Wat is de omvang van de dikke boom aan het kronkelpad (omtrek)? 

I    4,6 m J    4,4 m U    4,8 m 

Leuk om te zien welke capriolen en technieken men bedacht om de omtrek van de boom 
te meten. Iedereen meet natuurlijk op schouderhoogte. We hebben met een 
rolcentimeter gemeten en kwamen op 435 cm. De diameter van de boom werd vaak 
overschat: als je met je armen meet neem je de buitenbocht en dat is dan langer (terwijl 
de lengte van de armen natuurlijk door betrokkene naar boven wordt afgerond). 
 
 

4    Wat is de naam van het gebouw waar je recht op af loopt? 

K    Slotplaats I    Theehuys A    Burmaniaplaats 

Weggevertje: Slotplaats. 
 



 

 

 

5    De 2 bomen bij de ingang van de parkeerplaats zijn bekleed? Bescherming 

tegen … 

D    Regen C    Spechten R    Zon 

Ook een weggevertje dachten wij. Maar dat bleek anders. Deze beuken stonden tot vorig 
jaar in de schaduw van andere bomen. Toen die werden gerooid, kwam de schors van de 
beuk in het directe zonlicht. De beuk moet daaraan wennen, om niet af te sterven. Veel 
mensen dachten dat het bescherming tegen spechten was.  
 
 

6    Welk motief hebben de raamluiken van het V.V.V.-kantoor ? 

N    Zandloper N    Mondriaan Spiegel E    Vlakpatroon 

Het was een zandloper motief. De andere 2 antwoorden waren uit de natte duim gezogen 
en toch door sommigen gekozen. 
 
 

7    Wat/wie komt hier volgens de overlevering vandaan? 

W    Natuursteen A    Baby U    Groente 

In de routeomschrijving stond dat je de Poppesteen passeerde. Poppe is Fries voor baby; 
daarmee is het antwoord gemakkelijk. De officiële naam is Burmaniazuil. Voor wie de 
routebeschrijving niet goed gelezen had, kwamen meestal uit op natuursteen. Ongeveer 
70% had dit goed. 
 
 

8    Welke kleur heeft de grondwaterstand? 

A    Groen R    Oranje K    Rood 

De grondwaterstand was ongeveer 30 cm beneden maaiveld volgens de meter en dat 
was in de groene zone. De Oranje zone bestond niet, want dat was geel. Sorry voor het 
typefoutje: het moest zijn kleur en niet keur. Er waren 4 inzendingen met “oranje”. 
 

9    Direct na passage van de “sluis” staat iemand; wat is zijn beroep? 

R    Sluiswachter F    Hengelaar N    Botensleper 

We bedoelden het beeldje van de roepende Sluiswachter. Deze tekst stond op het 
beeldje. Waarschijnlijk iedereen goed. We kwamen toch nog eren “botensleper” tegen. 
 
 

10   In welk jaar is de kerk gesticht ? 

T    1765 E    1856 W    1865 

De steen boven de ingang vermeldde het stichtingsjaar: 1856, dus precies 150 jaar oud. 
 
 

11   Hoeveel lampjes zitten er in de kerstboom bij het bord “doodlopende weg”? 

F    16 E    18 D    20 

Hier is veel geteld. Kapotte lampjes zijn gewoon lampjes. Er waren ongeveer evenveel 
“18” als “20” antwoorden.  
 



 

 

De rode letters achter elkaar vormen: 

IEJKRNAAREDUISE   
 
Een paar letters verwisselen en dan ontstaat:  
EINDEJAARSKUIER 

 

Er waren 2 personen (op hetzelfde adres) het woord goed hadden. Vervolgens bleek dat 
1 van de 2 personen de vraag over de lampjes in de kerstboom (vraag 11) fout had. 
Winnaar: J. Bruinsma uit Hemrik (bij Beetsterzwaag / Drachten). Bruinsma gaat op 
zondagavond 1 juli 2007 mee met de jaarlijkse ballonvaart vanuit Bakkeveen. Van harte 
gefeliciteerd ! 
We hadden de gedachte dat niemand alle vragen goed zou hebben, laat staan het goede 
woord raden.  
Sjoerd Nijholt uit Oranjewoud had ook alle vragen goed, maar kwam niet op het goede 
woord (Sjoerd kwam tot “eindejaars” en mistte “kuier”). 
 
Waarschijnlijk volgend jaar weer 1 of andere vorm van een puzzel. Nog een klein jaar de 
tijd om daartoe ideeën op te doen. 

12   Wat is de hoogte van de heuvel in meters boven N.A.P. ? 

H    6 U    12 N    18 

De heuvel zelf is ongeveer 5 a 6 meter hoog, vanaf de achterkant ongeveer 4 meter. Het 
achterliggende gebied ligt volgens kaarten van de topografische dienst op een kleine 8 
meter boven NAP, zodat de heuvel top op 12 m ligt. Het zou een meter kunnen afwijken, 
maar nog steeds blijft “12” het beste antwoord. Sommigen vermelden 6 m, maar dat is 
waarschijnlijk de heuvel zelf t.o.v. maaiveld. 
 

13   Hoeveel treden heeft de uitkijktoren ? 

N    80 E    90 I    105 

Er zijn 6 trappen van elk 16 treden. Dat maakt 96. Dan zijn er 9 houten treden 
(spoorbielzen) vanaf de begane grond tot de eerste ijzeren trede. Jouw uitleg klopt dus 
helemaal Jan Martin. Een klein aantal inzenders kwam op 80 (waarschijnlijk 5x16) en 
velen op 90, omdat dat antwoord het dichtst bij 96 (=6x16).  
 
 

14   Fotopresentatie: op welke datum is de 3e vlooienmarkt van 2007 gepland? 

R    5 mei S    19 mei O    2 juni 

In het Hemelvaartsweekend van 17-20 mei 2007 is op zaterdag 19 mei een extra markt 
gepland. De eerste markt van 2007 is op 7 april en de tweede op 5 mei. De derde is dus 
op 19 mei. Dit was op 1 van de schermen van de presentatie in een duidelijk afwijkend 
kleur te zien. De presentatie duurde precies 6 minuten; dus in het ongunstigste geval 
moest je 6 minuten presentatie kijken. Ongeveer 50% dacht dat 2 juni de 3e markt zou 
zijn. 
 
 

15   Folder: Hoeveel bedrijven werken samen in de “verrassende attracties”? 

E    1 O    2 E    6 

Dúndelle Partycentrum en Zwembad werkt samen met 5 andere recreatiebedrijven in Noord-Oost 
Nederland in het kader van “verrassende attracties”. Dus in totaal 6. Het antwoord stond in de 
folder die op vele tafels te vinden was.  
 
 


