
Puzzelwandeltocht Koningsdag 2022 Oranjevereniging IJhorst-Lankhorst. 
De Oranjevereniging IJhorst-Lankhorst heeft afgelopen Koningsdag weer een 
puzzelwandeltocht kunnen organiseren. De start was dit jaar voor het eerst bij camping “De 
Vossenburcht” vanuit de kantine. Ook kwamen alle teams na de tocht hier weer terug. De 
puzzelwandeltocht is voor jong en oud. Er zijn vragen voor alle leeftijden en onderweg zijn er 
2 spelletjes. Het eerste spel dit jaar was “Clowntje Plak”. Hier moest een magneet, de neus 
van de clown, op het gezicht “geplakt” worden. Hoe dichter je bij de plek van de neus plakte, 
des te meer punten je haalde. Het tweede spel was blikgooien. Hoe meer blikken je hier eraf 
gooide des te meer punten je haalde. Onderweg was er iets te drinken en wat lekkers. Nadat 
de laatste teams terug waren werden alle antwoorden nagekeken en de punten allemaal bij 
elkaar opgeteld. Marcel nam alle vragen nog door, hierna ging hij over tot de prijsuitreiking. 
De eerste drie prijzen werden gewonnen door de volgende teams: 
1e prijs: Party Girls (Sonja, Jo-Ann, Trineke, Roos, Ninthe)  58,5 punten 
2e prijs: Nummer 2 (Kenneth, Hanneke, Tess, Jasper, Jarno)  56,5 punten 
3e prijs: Dolly Dots (Marg, Jol, Jom, Loes)     55,5 punten 
Al met al een geslaagde puzzelwandeltocht. Na de prijsuitreiking kon iedereen nog blijven 
zitten in de kantine om de vragen na te bespreken met elkaar onder het genot van een 
drankje en muziek. Hopelijk zien iedereen volgend jaar weer. 
Hieronder alle vragen en antwoorden. 
Vraag 1 
Zonder op te zoeken. 
In welk jaar is de Oranjevereniging IJhorst-Lankhorst opgericht? 
Antwoord: 1939 
Vraag 2 
Het rechter karakter heet Shaun. 
Maar hoe heet het linker karakter? 

 
Antwoord: Bitzer. 
Vraag 3 
Vul op de puntje een Nederlandse plaatsnaam in. 
Om Maxima op te sporen, gingen de paparazzi de buren ………… 
Antwoord: Uithoorn 
Vraag 4 
Hoe heet het typetje van Dolf Brouwers op tv en in een stripreeks? 
Antwoord: Sjef van Oekel. 
Vraag 5 
Als je het rondje om IJhorst fietst zoals op onderstaande plaatje, hoeveel meter heb je dan 
afgelegd? 



 
Antwoord: 2600 meter, tussen 2500 en 2700 is goed 
Vraag 6 
Uit welke film komt dit karakter? 

 
Antwoord: Monster Family. Dit is Baba Yaga. 
Vraag 7 
Welk vakje uit de onderste rij moet op de plek van het vraagteken? 

 
Antwoord: Plaatje A. De figuren in de bovenste rij bestaan telkens uit 4 lijnen.  
Vraag 8 
Van welk Europees land is dit de vlag?  

 
Antwoord: Cyprus. 
Vraag 9 
Hoe heet de plant waar deze bloem uit komt? 

 
Antwoord: Strelitzia of Paradijsvogelbloem. 
Vraag 10 
Wat is dit? 



 
Antwoord: Dit is een mechanische rekenmachine of analoge rekenmachine. 
Naast dat je telramen had waarmee je rekenkundige bewerkingen kon versnellen had je 
voordat elektronische rekenmachines gemeengoed werden ook deze zogenaamde 
draaischijfvormige mechanische of analoge rekenmachines. 
Vraag 11 
Wanneer noemen we het cijfer 2 geen 2 maar 10? 
Antwoord: Wanneer je klok kijkt, bijvoorbeeld 10 over 2. 
Vraag 12 
Welke 3 woorden moeten er komen te staan op de puntjes in deze songtekst? 
Laat je moves maar zien in de FitTop10 
Je kan het sowieso, ja we doen het rapido 
Laat je moves maar zien in de FitTop10 
Snel of slow 
We doen het samen, ………………. 
Antwoord: here we go. Dit is het lied voor de koningsspelen van 2022 van Kinderen voor 
Kinderen. 
Vraag 13 
Voor welk gerecht zijn dit de ingrediënten?  
- 2 eieren 
- 200 gr basterdsuiker 
- 50 gr cacaopoeder 
- 200 gr roomboter 
- 200 gr biscuits  
Antwoord: arretjescake     
Vraag 14 
Van welke BN’er zijn deze ogen? 

 
Antwoord: Victor Abeln of barman Victor van het televisieprogramma “First Dates” 
Vraag 15 
Hoeveel Nederlandstalige boeken zijn er van deze schrijfster verkocht? 

 

https://www.smulweb.nl/recepten/cacaopoeder
https://www.smulweb.nl/recepten/roomboter


Antwoord: 207.000 Dit is Lale Gul. Het boek heet; Ik ga leven. 
Vraag 16 
Van welk Zuid-Amerikaans land is dit de omtrek?  

 
Antwoord: Argentinië.   
Vraag 17 
Wat is de benaming voor dit beestje? 

 
Antwoord: Waterschorpioen. Deze is verkozen tot het insect van het jaar 2022. 
Vraag 18 
Op het eerste pad na spel 1 staat aan de rechterkant een paaltje met daarop een plaat met 
een spreuk. 
Door wie is deze tekst geschreven? 
Antwoord: Annie de Dreu. 
Vraag 19 
Welke Nederlandse plaatsnaam kun je maken met; 
JUBEL KOTER 
Antwoord: Lutjebroek 
Vraag 20 
Op ieder kaartje staat Vraag en dan een nummer, maar op hoeveel kaartjes was dit 
afgedrukt in de kleur oranje? 
Antwoord: 5x. 


