
  
 

 
 
 
 
 
 

Knobbeltocht 2015 
  Onze uitleg: 
2. Twee tennisrackets waren er op het bordje met sportpark. Foute letter A voor rechtdoor. 
3. De bank die wij bedoelden was het kleine zitbankje in het grasveld. U zocht geen opschrift; 
er was geen echt (Rabo)bank(gebouw). De B bij de oude bibliotheek mocht je natuurlijk niet 
nemen i.v.m. bordje “verboden toegang”. De letter C aan de Singel was goed. 

KNOBBELOPDRACHT 1 (positie) antwoord: letter K  
5. Foute opvanger D voor diegene die de brugleuningen anders interpreteerde. 
6. Wiebertje vorm in de tuin; wel fout geschreven. Via goede letter E weer op de juiste route. 

KNOBBELOPDRACHT 2 (plaatsnamen) 
Op de Foarplecht 0) Assen/Sloten 1) Deventer 2) Geleen 3) Heerhugowaard 4) Katwijk 5) 
Rotterdam 6) Boskoop 7) Hindeloopen 8) Dieren 9) Boxmeer. 
11) Omgezaagd van vorig jaar is nu afgezaagd; letter F is fout. 
12. U gaat tussen een blauw (links!) en een geel raamkozijn en passeert een houten hek, maar 
mag niet links naar de foute G. Iedereen daarna een goede BC G. 

KNOBBELOPDRACHT 3 (schaatsen). Maria Sterk reed 36,441 km en Douwe de 
Vries reed 42,252 km. Opgeteld:  78,693, afgerond 79 km. We tolereerden een 
afwijking van 2 km, dus 77 km t/m 81 km. 

14. Na knorhaan: eerste afslag met foto van een haan (Snikke) gaf foute letter H, tweede 
afslag parkeerterrein stond foto van knorrend dier en letter I. Derde afslag (Skûtsje) nam u na 
het plaatje van de korhaan (=vis!), rechtdoor foute opvanger J, Iedereen goede BC K. 
16. De getoonde eetstokjes waren gekocht in Vietnam, dus niet naar foute M. Iedereen N. 
17. “SPANNING” op een kastje van kabel; niet echt spannend. 

KNOBBELOPDRACHT 4 (Ameland). Ook op Helgoland is de volgorde op de kaart: 
Hollum, Ballum, Nes en Buren. Optie D was goed. 

19. Stavoren was de eerste officiële stad van Nederland, Den Haag is geen stad. Letter O op 
Apelhof is fout, P op Stins is goed, rechtdoor foute Q. 
22) Een gezegde is zonder werkwoord  met een figuurlijke betekenis bv: “met hart en ziel”. 
Rechtdoor stond de goede opvanger R. Iedereen de letter BC S. 
23. “0696” was een lantarenpaal. 
24. “DOUWE” was een naam op een grafzerk. 
25.  Alle organen die voorbij kwamen waren reden om naar rechts te gaan. Het gevraagde 
orgaan, onze huid, is niet genoemd; daarom rechtdoor naar de goede opvanger W (longen een 
foute T, nieren een foute U, darmen foute V.) 
26. Zag u die mooie gele eendjes ACHTER GLAS? Rechtdoor naar goede BC Z en niet via 
foute Y bij Offingaburg. 

KNOBBELOPDRACHT 5 (getallen). Het mooie was dat uit alle goed uitgerekende 
mogelijkheden ALTIJD 1089 kwam; het kon dus niet fout gaan. Wel goed lezen! 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
28. Er waren 14 plaatsen voor fietsen te stallen, het aantal handvaten was nul. Handvatten 
waren er wel: vier. Eerst rechtdoor naar goede B. 
30. Het eerste plaatje was een  trolleybuslijn met bovenleiding en een badmintonveld; dit zijn 
geen tramrails, dus Doniaweg met foute letter D. Het tweede plaatje was een treinrail met een 
tennisbaan; die lijnen noemen ze ook wel tramrails. Cannegieterstrjitte met goede C. 
Opvanger L om iedereen weer op de route te krijgen. 

KNOBBELOPDRACHT 6 (Ferfalske). Het verdwenen schilderij was een echte 
Modigliani; hopelijk noteerde u de M (en niet de G). Helaas hadden we vergeten deze 
opdracht op te hangen; een gedeelte van u heeft deze dus niet kunnen maken en is ook 
dan ook  NIET beoordeeld. Is later wel opgehangen en ook beoordeeld. 

31. In een moeilijke bocht een gemakkelijke opdracht. 
KNOBBELOPDRACHT 7 (LZV). De getoonde combinatie heet een LZV en is max. 
25,25 meter lang. Het aantal banden van deze combinatie is 18 (middensegment en 
achter zijn enkele maar zeer brede banden); reserveband(en) niet meegerekend. 
Helaas hadden we OOK deze opdracht vergeten op te hangen; een gedeelte van u heeft 
deze dus niet kunnen maken en is ook dan ook  NIET beoordeeld. Is later wel 
opgehangen en beoordeeld. Blijkbaar ook stress bij de uitzetters…….. 
 

35. (Pier Minnema voor de laatste keer bij “START” en “FINISH”; Pier tige tank!) 


