
Donderdagavond 27 augustus. Nachtfietspuzzeltocht.  

Op donderdagavond startte ongeveer 60 mensen de nachtfietspuzzeltocht. Ze vertrekken als 

het nog licht is, maar al snel wordt het donker en niet alleen omdat de zon onderging. Helaas 

werden ze ook overvallen door een flinke regenbui, maar trapte de meeste al dan niet met 

regenkleding verder. Enkele schuilde in de muziektent of zochten de bescherming van hun 

woning. De route was eenvoudig te volgen, soms miste men een weg of was er een 

technisch mankement, maar over het algemeen ging het goed.  

De vragen waren volgens de puzzelaar pittig en toch waren er 10 groepen die de alle 

antwoorden (bijna) goed hadden. Lokale kennis werd ingezet en de smartphone veelvuldig 

gebruikt. Misschien kwam het door de regen, maar aan het einde van de rit werd meer 

gepuzzeld en gezocht dan onderweg. 

De moeilijkste vraag was “wat is een morgen” en ook steenfabriek Ten Cate was niet bij 

iedereen bekend en lastig te vinden op internet. Dat je “wa” kunt winnen bleek voor de 

meeste het beste antwoord. Het meisje dat werd gedeporteerd, Ellie Frank was bij vele 

bekend, helaas is het mooie beeldje verstopt achter een hoge heg en hekwerk, maar de 

informatie eenvoudig te vinden met de smartphone 

Het antwoord op de vraag (de uitkomst) “Een man uit het land Uz” bleek moeilijker. Vele 

staarde naar het woord bonus en vulde een getal in. Enkele dachten dat het een foutje van 

de opsteller was en vulden Ur of Abraham in. Slechts twee groepen puzzelaars wisten dat de 

man uit het land Uz, Job was. Dat terwijl het antwoord in de digitale uitnodiging van het 

avondprogramma stond. 

Er zijn 22 oplossingen ingeleverd en met 230 punten (het maximum aantal punten) was de 

winnaar het team van Aaron v/d Vijver, Coen en Corina Arissen. Op de tweede plaats met 

220 punten Pico Bello bv. Op de derde plaats 8 groepen met 200 punten. De hekkensluiter 

op de 22
e
 plaats, de “NoNo’s” met 120 punten. 


