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2) Zag u de heel kleine JIP op het zwembadbordje? Dan sloeg u de foute Z over bij brandweergarage. 
Janneke was afleidend ook aanwezig. 

3) U zocht eerst gele stippen (meervoud) en daarna drie rode; er waren maar twee. Nam u het rode 
lampje (!) en vond u dat u daar direct al rechts kon, dan kreeg u bij de pinautomaat een foute letter 
X. Nam u de volgende afslag en kwam u van de andere kant bij de pinautomaat kreeg u de foute W. 
Diegene die het schelpenpad namen kregen een foute V. Rechtdoor stond een goede letter Y 

Knobbelopdracht 1: Makelaardij Rat & De Mol (C was de juiste) Er waren toepasselijke alternatieven.. 

5) Lukte het tussen de twee (rechter) brugleuningen door te gaan? Rechtdoor de goede letter D 

De	eerste	foto: waren schapen van steen; die liggen op de Grienedyk bij Pier Duinstra (B2) 

De kievit stond in de tuin bij Pier & Ria, letter E was fout 

Knobbelopdracht 2: Weer die schutting; ieder individueel. De combinatie van Nummer, Stad en 
Naam hangt in het Trefpunt (te lange lijst) 

9) De uil zat op de garage bij Tjisse & Trientsje, rechtdoor een foute F 

10) Een 100% elektrische motor van deze kwaliteit mag je gerust een “Tesla  op twa tsjillen” noemen, 
vindt de trotse eigenaar. Tussen haakjes is vaak ook figuurlijk bedoeld. Daarom op de Boeier een 
goede letter G, aansluitend knobbelen: 

Knobbelopdracht 3: (iets met bananen) en goed rekenen; vermenigvuldigen gaat voor plus, juiste 
antwoord: 2 + 3 + 3x11 = 38  

Daarna kreeg iedereen een goede G 

De	tweede	foto van het paaltje (Amsterdammertje); deze heeft u kunnen zien op de Tsjotter (C3) 

12) Een pakje boter is wat anders dan kuipje plantaardige margarine. Foute letter H op Snikke. 
Tweede was wel pakje (Blue Band), maar nog steeds geen boter! Parkeerterrein foute I. Derde 
plaatje was pakje (echte) boter. Dat we de naam hadden veranderd in Bleu Band deert ons niet. 
Daarom niet rechtdoor naar foute J, maar het Skûtsje in. Daar voor iedereen de juiste K 

14) Dit was een molen in vreugdestand, goede letter M. Daarna iedereen een M 

15) Zag u ergens “LEVENSgevaarlijk”?  dan naar rechts. 

De	derde	foto Blijven opletten. De Yamaha motor die staat aan het begin bij het Trefpunt (C2) 

Knobbelopdracht 4: U komt dan langs Station Noord, noteerde u wel de N i.p.v.  de letter D)? 

17) Dat eerste krat zat vol met lege bierflesjes, het tweede plaatje was een boodschappenkrat met 
een oude schoen; dus ook niet leeg. MAAR…….. in het weiland (over de sloot) lag wel een leeg 
houten krat. Dus de eerste straat (Appelhof) in voor juiste O; verder op (Stins) P of PQ zijn fout 

De	vierde	foto met een rode brievenbus (van het oude postkantoor), positie C1 

20) De beruchte “tussen – N”. Brillekoker leverde een foute spiegelbeeld R op. Rechtdoor de juiste 
letter R. Iedereen een letter S 

22) Vlak voor het kerkhof was een gemakkelijk bordje “EURO”, dus linksaf.  



23) Ja het juiste logo van LF2018: Rood, zwart en blauw, met de juiste opschriften. Het eerste en 
tweede logo was fout; de derde had de juiste kleuren maar zag u : “Culturele hoofdstad van Hallum”. 
Eerst rechtdoor om de W op te halen. T, U en V waren fout. 

24) Daar zochten we geen tekst maar gebouw. Dat was er, dus rondje lopen om een letter Y te 
scoren. En je direct te storten op: 

Knobbelopdracht 5: Opnieuw rekenen; middelste in kwadraat minus het product van de buitenste 
twee; hier 9;8;7 wordt dan: (8x8)-9x7=64-63=1 

Iedereen de BC (het getal of Z) om alles af te sluiten 

26) Helaas wilde niemand poseren voor deze omschrijving; dus bedachten we een fout alternatief. 
Rechtdoor om de juiste opvanger B te halen. In het paadje langs de school was weer een foto: 

De	vijfde	foto:	 hadden we voor de grap links geplaatst; gewoon overslaan; geen coördinaten (B1/B2) 
van Vellema..(die even later kwam) 

28) De eerste vlag was die van onze (oude) gemeente Ferwerderadeel (Sawn Stjerren) dus foute 
letter V in de Doniaweg. De tweede was deze keer niet gemanipuleerd; gewoon goed dus links en 
niet rechtdoor om de foute opvanger W te halen. 

Knobbelopdracht 6: De zingende weg liet een deel van het refrein horen; letter D) Kort maar 
krachtig: weg! 

Knobbelopdracht 7: Werd u er ook draaierig van? Goed waren G) , I) en J) Immers maan draait om de 
aarde die om de zon draait. 

31) Bij zwembad gewoon doorlopen; niet moeilijk doen 

32) Tja, daarom stond die Yamaha daar (ook). Het logo van Yamaha (motor & piano) is een embleem 
met DRIE stemvorken! Eerst een stel stemvorken, toen er een hooivork, een motorfiets met 3 
stemvorken en er hing een echte stemvork aan het hekwerk. Dus direct naar rechts, kaart inleveren 
en wat drinken….. Anders nog rondje(s) lopen met plaatje met stemvork(en) en foute letters W en Z. 

 

Omdat we dit jaar op dezelfde avond uitslag geven en alles op tijd nagekeken moest zijn is de 
tijdslimiet van 2 uur (120 minuten) ingesteld. Elke minuut te laat levert één strafpunt op. Een 
ontbrekende of foute letter is altijd 30 strafpunten. 

Laat uw reactie ook aan de feestcommissie weten; eindpunt in Trefpunt, dezelfde avond uitslag? 

 

 

PS. De afzonderlijke knobbelopdrachten hangen ook in het Trefpunt. 

  



De 10 Steden met de b.b.h. fonteinen: 
 

0) Bolsward met  6)  De Vleermuis 
1) Hindeloopen met  3)  De Flora en Fauna 
2) Workum met  9)  De Woeste Leeuwen 
3) Sneek met   5)  De Fontein van Fortuna 
4) Sloten met   8)  Kievit 
5) IJlst met    1)  Onsterfelijke bloemen 
6) Harlingen met  2)  De Walvis 
7) Dokkum met   4)  De IJsfontein 
8) Stavoren met  10) De Vis 
9) Franeker met  7)  De Oortwolk 


