
Knobbeltocht 2017 uitleg 

Omdat er dit jaar reünie is, meenden wij de Knobbeltocht in het teken van Hallum vroeger en nu te zetten. 
Dit was vooral terug te vinden in de verschillende opdrachten. Variërend van ‘vrij algemene’  kennis over 
Hallum tot ‘bijna-niet-te-doen’. Hieronder alle informatie die leidt tot een perfect uitgevoerde tocht. 

2. 2x  “GAS” (opschrift) staat op paaltje bij pad richting zwembad en voor het paaltje op de grond. 
Goed is rechtsaf Singel in. Fout is rechtdoor letter A 

3. X is te vinden in Zwemvierdaagse XL, Y en Z zijn te vinden in de putdeksels aan de rechterkant van 
het trottoir (waar mogelijk op het trottoir lopen!). Ook in de juiste volgorde. Goed is 
schelpenpaadje langs de vijver. Fout is rechtdoor letter B. 

4. 3 berken (bomen te herkennen aan de witte stam) staan aan de andere kant van de vijver, maar 
goed zichtbaar in een tuin. Goed is schelpenpaadje in. Fout is rechtdoor (Tsjalk) letter C 

5. Opdracht. De gevraagde grensrechter is Hessel Steegstra. Hessel verhuisde toen hij een jaar of 12 
was met zijn ouders naar Stiens en woont nu in Sneek. Eerste letter achternaam is S. 

6. Op hokje elektra (Pream) is afbeelding van alleen een bliksemschicht, maar is geen onweer. Fout 
linksaf de Roef letter D. Daarna plaatje van tornado. Ook fout, goed is rechtdoor letter E. 

7. 1049 staat op lantaarnpaal. Was niet bedoeld om fout te lopen, daarom bij volgende punt vermeld 
dat het om It Skipperslân ging. 

8. De 3e afbeelding was Offingastate. Goed is 3e links (pleintje) letter H. Fout is letter F, G, geen letter, 
I en J. Officiële borden doodlopend negeren dus weg naar het pleintje mag u gewoon inslaan. 
Overigens waren alle afbeeldingen van Hallumer states. Andere states waren: Sythiemastate, 
Goslingastate, Jaijemastate en Feitsmastate.  

9. Opdracht: De tekst op het bord komt uit het Planetarium van Eise Eisinga in Franeker. De tekst die 
u tegenkwam bij de opdracht is de letterlijke tekst aldaar. Een Hallumer heeft dus invloed gehad! 
De in te vullen achternaam is Eisinga. Meerdere spellingsvarianten keuren we natuurlijk goed. 

10. Op Stjurmanstun foute letter K, want het betreft een gele vlag en géén oranje vlag! 
11. Het fietsenrek bij de kinderopvang is een fietsenrek, hoe je het ook wendt of keert, het is een rek 

waar een fiets in kan. Goed is rechtsaf. Fout is rechtdoor letter L. 
12. Twee schotels. Eén schotel is rechts te zien en de andere schotel is te vinden aan de linkerkant. 

Aangezien alle oriënteringspunten rechts te zien moeten zijn, is rechtsaf fout. Goed is eerst 
rechtdoor letter M. 

13. In de boom hangen kopjes, schotels etc. Op een paar van deze staan Jip en Janneke afgebeeld. 
Goed is linksaf, fout is rechtdoor letter N 

14. Opdracht: Goed is antwoord B, de mede-oprichter van de Rutgersstichting komt uit Hallum. Naar 
zijn dochter is de Juffer Frederikestrjitte genoemd. Alle andere uitspraken zijn pure fantasie, het 
klopt alleen dat ook meneer Cannegieter een Hallumer arts is geweest. 

15. Op het huis staat een web met een beest, maar dit is geen spin, deze heeft 6 poten en een spin 
heeft 8 poten. Goed is linksaf letter O 

16.  Einde Goudkamp linksaf (rechtdoor is D.L.W.) 
17. Plaatjes dobbelsteen zijn beide fout; een dobbelsteen is pas een dobbelsteen als tegenoverliggende 

zijdes samen 7 zijn. Er waren twee dobbelstenen in de route die NIET aan deze wet voldoen, dus 
kom je nooit een goede dobbelsteen tegen. De pegasus doet er dus eigenlijk niet meer toe. Er 
waren overigens wel twee goede pegasussen op de Finne te vinden; een turntoestel en een paard 
met vleugels. Het andere mythische dier was een centaur. Fout Sythiemastrjitte in, i.v.m. foute 
dobbelsteen is 1e links letter P. Goed is rechtdoor (wel juiste pegasus, maar geen juiste dobbelsteen 
gezien) letter Q 



18. Opdracht leeftijd 2 oudste Hallumers. Op dit moment zijn er twee mensen 99 jaar. Wie het zijn wil 
de gemeente niet vertellen i.v.m. privacygegevens. Dus het goede antwoord is 198 

19. Spoorwissel in tuin bij Zagema. Hier staat ook een vlaggenmast. Bij familie de Haan in de tuin (en op 
bordjes aan de muur) zag je 4 hanen (ook nog één of meerdere achter glas, maar die tellen niet  
mee). Verderop nog een haan in een tuin, maar het aantal hanen doet er niet toe, want 
vlaggenmast was verkeerd geschreven (vlaggemast stond op papier)!. Fout is linksaf (Grote Streek) 
letter R. Goed is eerst rechtdoor letter S 

20. Opdracht muziekkorpsen. Het goede antwoord moest zijn B: Apollo en Advendo. 
21. Eerste 4 afbeeldingen zijn 4 sporten, maar op de plaatjes is ook een ladder te zien met meerdere 

sporten! Goed is 1e links (Miedpad) letter T. Verderop nog een plaatje met een sport. Fout is 
Lytsebuorren letter U. Verderop nog een sport. Ook fout is geen letter. 5 sporten al gezien na het 
eerste plaatje. 

22. Opdracht: Hier was vroeger de Piccolobar. Wel even letten op de letters voor de antwoorden, het 
juiste antwoord was de letter D. Helaas op de opdracht vergeten te vermelden dat je de letter 
moet noteren. Correctie: wordt bij iedereen goed gerekend! 

23. “BERG” en “ROK” is een opschrift en afbeeldingen van een berg en rok zijn fout. Fout is 1e steegje 
letter V. In bordje op woning Hellema staat een tekst “Laatste herBERGier was..” en hierin vind je 
“BERG” . Op bordje woning hoekje afslag Offingaburg staat tekst “…. afgebROKen..”en hierin vind je 
“ROK”. Goed is Fermanjesteeg. Fout is rechtdoor letter W 

24. Na punt 24 op de hoek wiskunde opdracht:   74658. Stel de code als ABCDE. Dan weten we de 
volgende regels: 
1. C + E = 14 
2. D = B+1 
3. A = 2*B-1 
4. B+C = 10 
5. Som (A,B,C,D,E) = 30. 
Stel, A + B + D = 16 (30-C-E=30-14) en vul de waardes in. 
(2*B-1 )+B + B+ 1 = 16 
4*B = 16, dus B = 4. 
Dan, B+C=10 = 4+C, dus C = 6. 
Als C=6 en C+E=14, dan E=8. 
A=2*B-1, dus A=2*4-1=7. 
D = B+1 = 4+1 = 5. 
Dus ABCDE = 74658. Ter controle van de laatste regel: 7+4+6+5+8 = 30. 

25. “DE OUDE VERMANING” staat op het pand. Goed is tegelpad (Gedempte Haven) 
26. Hallumer kaatskoning van de PC van 1998. Pieter van Tuinen is ooit kaatskoning geweest, maar dit 

was in 1997!  Chris Wassenaar was koning in 2001 en 2005, maar is geen Hallumer. Kor Zittema is 
wel een Hallumer en heeft wel meegespeeld op de PC maar is nooit koning geweest (In 1998 wel bij 
Pieter van Tuinen in de partuur maar 2e geworden). Fout zijn de 1e 2 paadjes rechts letter X en Y. 
Goed is rechtdoor letter Z 

27. Na punt 27 bij steen bemande post met opdracht: Anita Terpstra. Haar laatste boek heet  Samen, 
dus goede letter is  B. 

28. Rook is te vinden op de bordjes “verboden te roken” bij Van der Meulen en de duif boven op het 
dak van de woning. Volgorde klopt. Goed is linksaf over bruggetje. Fout is doorlopen op 
Mounebuorren (bocht om) letter B en fout is rechtdoor richting nieuwe plan letter C 



29. Voor de brug staat een prullenbak met daarop ook een plaatje van een prullenbak. Dus al meerdere 
prullenbakken gezien. Goed is 1e rechtsaf letter E. Verderop nog een plaatje van een prullenbak. 
Fout is 2e rechtsaf (Blikkelân) letter A. 

30. Kaart inleveren na de finish betekent dat je de kaart na een finish (afbeelding van een finish en dus 
niet het opschrift FINISH) inlevert. Fout is inleveren bij “FINISH” (Pier Minnema), letter G is wel 
goed (bemande post kaart altijd laten aftekenen). Plaatje van tekst finish schoonmaakmiddel is ook 
niet goed. Niet inleveren wel letter laten noteren. Goed is letter H. Laatste plaatje is een echte 
finish. Daarna dus kaart inleveren en letter laten noteren. Goed is letter I 

 

Heeft u na het lezen van deze uitleg nog opmerkingen of vragen? Mail ze naar 
margrietcanrinus@gmail.com. 

Wij hopen dat jullie een fijne knobbeltocht hebben gehad en graag tot ziens bij de prijsuitreiking op 
zaterdagmorgen 10 juni tijdens het matinee. 

 

Grytsje de Haan, Jacoba Wijbenga en Margriet Lei 


