
Puzzel kerstwandeling Bakkeveen 2012 

26 december 2012 

 

De uitslag 
 

Er waren ca 210 ingeleverde formulieren. Dit is ongeveer de helft van het aantal uitgedeelde 

formulieren.  

 

Er moesten 16 vragen beantwoord worden. De antwoorden waren langs de route te vinden, 

maar vele vragen vanwege de natte omstandigheden maar bij de finish gesteld. Vervolgens 

moesten deze 16 letters gehusseld worden tot 3 woorden. Dat husselen was niet al te moeilijk, 

maar ook dat zie je verderop in dit document. 

 

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

helemaal goed te zijn. 

1    Je bent op terrein van kampeerboerderij De Harmsdobbe. Hoeveel ligmatten 

heeft het grote speeltoestel links (ligmatten waar een kind van ca 7 jr in past)? 

     E    0 
 

K   3 D    5 

Er lagen 3 grote horizontale matten, 1 kleintje horizontaal en 1 schuine. Dat maakt een 

aantal van 5. Sommigen hadden “3” als beste antwoord, maar een kind van 7 jaar blijft 

ook liggen op de matten met wat grotere maaswijdte.  

 

 

2    Vroeger was het zo: des te meer stalramen des te rijker de boer. Hoeveel 

stalramen heeft deze boerderij in de gevel waar je langs loopt?  

     O    14 
 

N   28 K    56 

Gewoon tellen. Nu zaten er per stalraam 6 afzonderlijke venstertjes in. 14 x 6 is 84. Dat 

antwoord stond er niet bij, dus was het beste antwoord 14. 

 

 

3   Een ogentest: het rode dak van de Harmsdobbe. Hoeveel rijen dakpannen 

liggen er op het dak? 

     J    39 
 

I    40 N    41 

Het zijn echt 41 rijen dakpannen. Niet meegeteld is de rij dakpannen op de nok. Dat zou 

eventueel 42 geweest zijn. Daarom is in alle gevallen het beste antwoord 41. 

 

 

4   Je loopt langs de Nije Drintse Wijk. Waarom is deze wijk destijds gegraven ? 

     K    turfafvoer 
 

A   bevoorrading boerderijen I   waterafvoer  

Er waren in deze omgeving grote veengebieden. De turf uit deze gebieden moest worden 

afgevoerd en dat gebeurde per watertransport (boot). 

 

 

5   Op een deel van het schouwpad ligt materiaal afkomstig uit de wijk. Hoe 

heet dit materiaal? 

     U   wijkafval 
 

K    waterplanten E    hekkelspecie 

De dode vegetatie en wat modder heet officieel hekkelspecie. Hekkelen is het 

schoonmaken van sloten. 

 

 

6   Hoe wordt het weiland aan de overzijde van de wijk drooggehouden? 

     M    hellend vlak 
 

R    drainage N    greppels 

Als het water in de wijk niet te hoog stond, dan heb je de buisjes van de drainage net 

boven het wateroppervlak kunnen zien zitten. 



  

 

7  Een 10-tal meters voor het einde van het schouwpad zie je rechts door de 

boswal een bouwwerk op hoogte. Wat is dat ? 

     E    watertank 
 

D    duiventil N   kippenhok 

Het is een duiventil (zie ook foto in het fotoverslag). 

 

 

8   In welke werelddelen zijn World Servants Bakkeveen in 2012 geweest? 

     T    Afrika + Amerika 
 

E    Azië + Amerika M    Afrika 

De landen zijn Malawi en Ethiopië. Deze landen liggen beiden in Afrika. Het antwoord 

stond op een opgehangen papier in de “koek en zopie” ruimte. 

 

 

9   St. Andrássy helpt weeskinderen uit welk land? 

     R    Roemenië  
 

E    Hongarije  L    Griekenland 

Op de posters in de “Koek en zopie” stond “Hongaarse” kinderen. 

 

 

10    Wanneer wordt de eerstvolgende 3 Provincien Wandeltocht gehouden ? 

     O    28 mei 
 

H    5 mei T    11 mei 

Dit staat op de folders die de kerstwandelaars meekrijgen. 

 

 

11   Wat ligt op het zuidelijk dak van gebouw Dundelle ? 

     E     water E     zonnecollectoren E    er is geen zuidelijk dak 

Er liggen zonnecollectoren op het zuidelijke dak. Deze zijn alleen ingeschakeld in de 

zomerperiode als het zwembad open is. 

 

 

12   Je liep onderweg langs de Nije Drintse wijk. Wanneer is die blijkbaar 

gegraven? 

     R    1700 B    1780 D    1860 

Zie opgehangen plakkaat in de zaal. 

 

 

13  Je hebt hier zojuist midgetgolf gespeeld en 51 punten gescoord. Je bent 

blijkbaar 

     E   van wedstrijdniveau S   behoorlijk goed P    niet slecht, kan beter 

In de zaal (boven de deur naar de kleine zaal) stond een groot bord met daarop de 

classificatie behorende bij het aantal behaalde punten. Tussen de 45 en 55 krijg je het 

predicaat “behoorlijk goed gespeeld”.  

 

 

14    Buiten voor het gebouw staat een vlaggenmast. Wat is de lengte van deze 

mast (vanaf de grond tot de top)? 

     K    6,3 m T  7,0 m R     7,7 m 

De lengte is bijna 7 m. Is gemeten toen de mast horizontaal lag. 

 

 

15  Hoeveel kano’s varen er in de getoonde recreatiefilm van Bakkeveen?  

    E   6     I   7 A    8 

Er zijn in het filmpje in totaal 6 kano’s te zien en wel in hetzelfde shot in de vaart nabij 

de Mandewijk. 

 

 

16  In dit gebouw is ook een peuterspeelzaal gevestigd. Wat is de naam (buiten 



De naam staat buiten op een aan de gevel bevestigd bord. 

 

 
Gevonden letters 

 

 
 

 

 
En nu in de juiste volgorde: 
 

 
2010: Koning winter regeert. 

2011: Waar is koning winter? 

2012: Modderen met kerst 

 

te vinden). 

    M    Dúnkabouters R    Dúnhoeke V    Dúndelle 

 

D O N K E R D M E T E R S T E M 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

M O D D E R E N  M E T  K E R S T 


