
Vraag 1 (Spikkersbeek) Wie of wat zorgde er voor dat retentie mogelijk 
werd?
Antw.: '(Het) waterschap Regge en Dinkel': 2 punten, '(het) waterschap' 1 
punt, '(het) waterschap Dinkel en Regge' is verkeerd om, dus fout en 0 
punten. 
Uitleg: Het staat op een informatiepaneel rechts van de weg even buiten 
de bebouwde kom van Saasveld.

Vraag 2 (Het Stift) Waarin zijn de adellijke wapens van de stiftjuffers te 
zien? 
Antw.: In de zerken en in de ramen. Beide genoemd: 2 punten, één 
genoemd 1 punt. 
Uitleg: Is te zien in het kerkje en stond bovendien vermeld op een  
informatiepaneel op de parkeerplaats.

Vraag 3 (Dubbele sluis) Hoeveel meerpalen bevinden zich tussen de 
sluisdeuren?
Antw.: 28: 2 punten, alle andere antwoorden 0 punten. Vanuit de auto zie 
je er hooguit 14 maar het heet niet voor niets dubbele sluis. Uit de auto 
gestapt zie je de tweede, veel lagere sluiskom met ook 14 meerpalen.

Vraag 4 (Millenniumsteen) Wat staat er boven Tehoop veddan? 
Antw.: 'A.D. 2000' dus exact: 2 punten, 'AD 2000', '2000' of alles wat 
aangeeft dat de puzzelaar heeft gekeken naar de bovenste regel 1 punt.
Uitleg: Het staat op de millenniumsteen die het buurtschap bij de kruising 
heeft neergezet. Het betekent overigens 'samen verder'.

Vraag 5 (Eendenkooi) Geef twee synoniemen voor gloepeend.
Antw.: 'Tamme lokeend' én 'reuperke' genoemd: 3 punten, 'lokeend' 
(zonder tamme) en 'reuperke': 2 punten. Eén juist synoniem: 1 punt. 
Uitleg: De synoniemen zijn te vinden op een informatiepaneel met enige 
locale historie direct na de hoek Kooiweg/Vlierweg.

Vraag 6 (Bruggen kanaal) Hoeveel meters Kanaal Almelo Nordhorn 
bevinden zich tussen de ophaalbrug die je net passeerde en de 
voorgaande in de route?
Antw.: 7700 (of 7.700): 2 punten. Alle andere antwoorden 0 punten.

https://www.google.nl/maps/@52.3353101,6.806031,3a,75y,8.51h,83.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1sR-NuIeY2Rhn2tuYU0GNNAw!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl
https://www.google.nl/maps/@52.3834788,6.8581123,3a,75y,79.38h,80.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1XN8a1pSBSSFOjpEze1pYA!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl
https://www.google.nl/maps/@52.3725456,6.8512722,3a,75y,327.84h,80.45t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMWH4FGCEymJ4n7dVzKuLtJR0-_2Iln_XAkHRL0!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMWH4FGCEymJ4n7dVzKuLtJR0-_2Iln_XAkHRL0=w203-h100-k-no-pi-0-ya195.17804-ro0-fo100!7i8704!8i4352?hl=nl
https://www.google.nl/maps/@52.3725456,6.8512722,3a,75y,327.84h,80.45t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMWH4FGCEymJ4n7dVzKuLtJR0-_2Iln_XAkHRL0!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMWH4FGCEymJ4n7dVzKuLtJR0-_2Iln_XAkHRL0=w203-h100-k-no-pi-0-ya195.17804-ro0-fo100!7i8704!8i4352?hl=nl


Uitleg: In het bovendeel van de bruggen zijn de afstanden vanaf Almelo 
weergegeven. En dan is het een simpel rekensommetje.

Vraag 7 (Schuivenhuisje) Hoeveel ophaalschuiven heeft het 
schuivenhuisje? 
Antw.: 6: 1 punt. 
Uitleg: Van buitenaf lijken het er meer maar als je door het rooster in de 
zijdeur in het huisje kijkt of er achterlangs loopt zie je dat het er zes zijn.

Vraag 8 (Uitkijktoren) Was finden Sie auf dem Isterberg? 
Antw.: 'Einen weiteren, baugleichen Turm': 2 punten, alle andere 
antwoorden die niet exact zo zijn geschreven (bijvoorbeeld in het 
Nederlands) maar wel verwijzen naar de andere uitkijktoren: 1 punt. 
Uitleg: Het staat op een informatiepaneel bij de toren. Dat de vraag in het 
Duits is gesteld is een hint dat we ook een antwoord in het Duits 
verwachten.

Vraag 9 (Klootschietershut) Is een schoen met 20 noppen een 
voetbalschoen?

https://www.ootmarsum-dinkelland.nl/wat-doen/kunst-cultuur/architectuur-monumenten/2282-schuivenhuisje/


Antw.: 'Nee': 1 punt. 
Uitleg: Een schoen met minder dan 20 noppen wordt als voetbalschoen 
gezien, een schoen met 20 noppen (of meer) dus niet.

Vraag 10 (Parkeerplaats Molen Bels) Cryptisch: het is geen consumptie-ijs 
maar wat 'serveren' ze er hier bij?
Antw.: 'Es': 2 punten, 'IJs en Es' 1 punt. 
Uitleg: Op de wand van het bezoekerscentrum staat IJs en Es'. En dat 
betreft dan gletsjes-ijs. Je kunt het wel eten maar veel smaak zit er niet 
aan.

Vraag 11 (Rotonde) Waarom stond Tubbergen internationaal bekend? 
Antw.: Alles wat verwijst naar motorraces: 1 punt. 
Uitleg: Het kunstwerk op de rotonde, bestaande uit 16 silhouetten van 
klassieke racemotoren is de hint.

Vraag 12 (Gangster) Welke beruchte gangster kom je hier tegen?
Antw.: Al Capone: 1 punt. 
Uitleg: De naam van een restaurant rechts bij de T-splitsing.

Vraag 13 (Klomp) Als hij 4 meter en 3 cm lang is, hoeveel cm hoog is hij 
dan? 
Antw: 169: 1 punt. 
Uitleg: Er zijn vast wel meer dingen in Enter te vinden die 403 cm lang zijn,
maar de gele klomp (de grootste uit één stuk hout) rechts van de weg is 
zo opvallend dat je wel even op het plaatje dat er op geschroefd zit móet 
kijken. En als je hem niet zag: tegenover de kerk in het centrum.

Vraag 14 (Kanaal) Wat duikt er onder het kanaal door? 
Antw.: De onderleider voor de Regge. Exact: 2 punten, alleen 'onder 
leider' of '(Boven) Regge' of zelfs 'een buis' of 'vissen' (afbeelding): 1 punt.
Uitleg: Is te vinden op een informatiepaneel op het punt waar de weg 
parallel aan het kanaal ging lopen. (Website met zelfde afbeelding, maar 
iets andere tekst).

Vraag 15 (Sportcomplex) Welke 'dieren' doen aan 'klootschieten'? 
Antw.: De Markvogels: 2 punten.

http://edepot.wur.nl/369985
https://www.google.nl/maps/@52.2972901,6.5775904,3a,60y,184.3h,103.76t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdDLgIV75BRM5F8PRx3fAOg!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl
https://www.google.nl/maps/@52.3989269,6.782409,3a,33.3y,146.58h,90.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1sm5nCE_sQCn6RSBBioteL8A!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl
https://www.google.nl/maps/@52.4456473,6.8428792,3a,50y,95.95h,97.14t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPGF45F-FNWrOchRHen2JtwbXuVKsD00U4IvRYc!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPGF45F-FNWrOchRHen2JtwbXuVKsD00U4IvRYc=w203-h100-k-no-pi0-ya332.40143-ro-0-fo100!7i11288!8i5644?hl=nl
https://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/twente/Bezienswaardigheden/infocentrum-ijs-en-es


Uitleg: Links van de weg vlak voor Markelo staat een bord met die naam 
en het woord 'boules' en een afbeelding van een balwerpende figuur.

Vraag 16 (Hele route) Hoe vaak ben je de Dinkel en hoe vaak de Regge 
overgestoken?
Antw.: 2 x Dinkel en 5 x Regge. Beide goed: 3 punten, 1 goed: 1 punt.
Uitleg: De Alte Dinkel en de Bijdinkel tellen niet mee. Boven Regge in 
plaats van Regge rekenen we goed, omdat de naamgeving per kaart en op
de bordjes bij brug en duiker niet consequent is.

Fotovragen:  Bij veel puzzelritten zijn er fotovragen. Die zetten we dan bij 
elkaar op het laatste blad. Handig voor de deelnemer om los te halen en 

https://www.google.nl/maps/@52.2224746,6.4922198,3a,15y,299.94h,87.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1szb-uHUUrYDKGJAaCV7pVKQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl


op het dashboard te plakken. Dat hebben we nu ook gedaan maar de 
foto's zijn anders dan gewoonlijk niet genummerd. En in de tekst staat 'de 
foto's van dit routeboek' en de wat vreemde opmerking dat de volgorde 
van noteren niet van belang is. De instinker is dat de foto op de voorblad 
óók meetelt.

2 punten per foto, 3 punten voor de foto van het voorblad.

Nummers:
10, Houten bord bij bankje met opschrift “Efkes oetrösten”. Links van de 
Postweg.
14, Overstekende kloten. Aan de Koninksweg vlak voor Saasveld.
23, Jaartal in rieten kap molen (De Weerselose molen/De Vier Winden). 
Tussen Het Stift en de Dubbele Sluis.
24, Schakels van de ophaalbrug over het Kanaal Almelo Nordhorn. 32 
rekenen we ook goed omdat die schakels bij die brug hetzelfde zijn. 
Omdat het discutabel is of die tweede set schakels 'direct na of bij' het 
aanwijzingnummer 32 of 33 is, rekenen we 33 ook goed. Als een 
deelnemer 24 én 32 (of 33) als antwoord geeft kennen we toch maar één 
keer die twee punten toe.
88, Kantoor in Hundertwasserstijl. Aan de rand van Goor. Ook hier kan je 
discussiëren over 'direct na of bij' dus rekenen we 87 ook goed. 

https://www.beltmanarchitecten.nl/project/kantoor-aan-de-stegge/
https://www.google.nl/maps/@52.2476062,6.5932053,3a,15y,110.31h,98.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1sSAYbC4W-6GNp3LTM-4Fxag!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl
https://www.google.nl/maps/@52.3873719,6.9623334,3a,75y,189.45h,95.94t/data=!3m6!1e1!3m4!1sDRHU0ChNqRaBPaKg_Asf9g!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl
https://www.google.nl/maps/@52.3650256,6.8428078,3a,15y,7.78h,100.99t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYTnpfkCZm4Uor80E31IwDA!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl

