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  2. Na rollade 2x rechts - hier was een lade op rolletjes te zien: een rollade dus -> meteen 
rechts tegelpad nemen en dus geen letter A, maar alleen een B 
  4. Tegelpad rechts - Opdracht klokken : 7:37 was niet te vinden -> letter E 
  6. Na waterpomp, GAS en witte garagedeuren rechts - GAS stond niet tussen haakjes, dus 
doorlopen en niet rechtsaf letter H halen, alleen letter J 
  7. Na “BEL” rechts: - het ging om een opschrift: belletje dat er hing deed dus niet ter zake; 
net hiervoor was echter op de brievenbus van de fam. Vellema wel het opschrift "BEL" te 
vinden, dus meteen rechtsaf Doniaweg nemen richting Chin. Restaurant; opschrift "BEL" in 
bushokje deed dus ook niet meer ter zake-> geen letter L of M, maar wel de letter K op de 
Doniaweg. Fietsopdracht: goede antwoord is C: gele, roze en rode trui 
  9. Na achtien keer de letter “E” links - beetje flauw, maar achttien schrijf je met 2 't-s'-> 
opdracht negeren en doorlopen tot einde Langebuorren en de letter "O" halen 
10. Voorbij ijzeren gaas/hek asfaltpad rechts nemen en blijven volgen: - Piratenopdracht: 50 
goudstukken minder ieder 5 stukken minder-> conclusie: er zijn 10 piraten en bij 150 krijgt 
elke piraat dan ook 15; als er vier piraten minder zijn, zijn er dan dus 6 en dan krijgt ieder 
150/6= 25 goudstukken en dit zijn er dus 10 meer dan wanneer er 10 piraten zijn: goede 
antwoord is dus het tweede antwoord met de letter Q, namelijk 150 goudstukken 
13. Na ezelsoor rechts - de hoek van het plaatje met de paardenkop was omgevouwen en dit 
noemt men een ezelsoor-> rechtsaf naar de Lytsebuorren en de letter U halen was goed 
15. Na “ACHT” links - bij het monument was het opschrift ter naged"ACHT"enis te vinden -
> meteen linksaf naar de Transe 
17. Na dierenopdracht: - meerdere antwoorden mogelijk en zijn goed gerekend maar in elk 
geval goed waren: mol, ezel, mug, kalf, lama, wesp, eend, ijsbeer, paard, zebra 
18. Na huisnummer “22” tegelpad rechts: - hier hebben we een fout gemaakt: we hebben een 
smal tegelpad over het hoofd gezien -> uiteindelijk ging bijna iedereen goed, maar voor de 
zekerheid hebben we de antwoorden bij het volgende punt met de acht vogels bij iedereen 
goed gerekend, ongeacht het ingevulde antwoord 
19. Na acht vogels rechts: - zie opmerking hierboven 
20. Kruispunt oversteken 
21. Na zonnewijzer en atlas links: - de figuur onder de zonnewijzer is de mythologische figuur 
Atlas en deze zonnewijzer staat dan ook algemeen bekend als 'Atlas-zonnewijzer'-> goed was 
dus meteen links naar de Skou en de letter A halen 
22. Doorlopen naar bemande post en instructie opvolgen: - hier kreeg men de letter G 
23. Einde links: Paardensprong antwoord: GIFSLANG 
24. Na boog rechtsaf: - In de boom bij het laatste huis op de Botter was een plaatje van Robin 
Hood te vinden met pijl en boog-> rechtsaf op de Pream en letter D halen 
25. Over twee bruggen, dan klinkerweg links: - een ieder kreeg hier de letter E en een piano 
heeft 36 zwarte toetsen, dus letter Y 
27. Na extension en “DRACHTEN” rechts - In de boom voor het opschrift " EXTENSION" 
was een plaatje te vinden met haar-extensions -> rechtsaf richting Hertenkamp en letter F 
Halen en vervolgens kreeg een ieder de letter G net voor de brandweerkazerne 
29. Rechtdoor lopen naar de finish en kaart inleveren - EINDE 


