
Vragen en antwoorden SCARB Zuiderzeerit 18 april 2021 

 

 

De top 10 uitslag staat onderaan. 

 

 

1 Begin  Bij welke aanwijzing staart Stientje je aan?  
We hadden gehoopt op een lichte verwarring omdat we bij de 
(gecancelde) Zuiderzeerit van 18 oktober vorig jaar een vraag 
hadden gesteld over een afbeelding van 
minister/staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Bij deze 
editie was die afbeelding verdwenen. ‘Onze’ Stientje, een in  
Hierden bekende en geliefde vrouw, staat bij aanwijzing 60. 
Op de eerste rotonde die je in Hierden passeert staat een 
bronzen beeld van deze dame. 
Juiste aanwijzing genoemd: 2 punten. 

2 9  Wat of wie zorgt er voor balans? 
Links van de weg staat een bord met de tekst: “De balans 
tussen sport en fokkerij”. De naam daarboven: Waaij Stud. 
Exact: 2 punten. 
Ander antwoord waaruit blijkt dat object gezien is: 1 punt. 

3 13  Wat of wie is Enzo? 
Rechts van de weg staat een bord met “Knuffelkoe Enzo”. 
Knuffelkoe genoemd: 2 punten. 

4 13  De kerken dragen hier dezelfde merkwaardige naam, namelijk 
….? 
Als je Eemdijk binnenrijdt zie je een bord staan met “DE 
KERKEN HETEN U WELKOM”. Exact “U welkom”: 2 punten. 
Ander antwoord waaruit blijkt dat object gezien is: 1 punt. 

5 13C  Wie hebben “de toekomst”? 
Links aan de muur van de sporthal hangt een bord met “de 
toekomst”. 
Exact “(De) IJsselmeervogels”: 2 punten. Ander antwoord 
waaruit blijkt dat object gezien is: 1 punt. 

6 36  Op welk nummer grijpen ze naar de bus? 
Rechts van de weg staat op de brievenbus een miniatuur 
grijper van een graafmachine. 
“18”: 2 punten. 

7 40  Het is maar van welke kant je het bekijkt. Ocsirpasac is een …? 



Rechts van de weg hangt een bordje van met daarop 
“Casaprisco”.  En dat krijg je als je Ocsirpasac omdraait, 
oftewel “van de andere kant bekijkt”. Boven die naam staat 
B&B. 
“B&B” of “Bed & Breakfast”: 2 punten 
Ander antwoord waaruit blijkt dat object gezien is: 1 punt. 
Daaronder valt ook “een B&B” want “een” stond al in de 
vraag. 

8 41  Wanneer moet je uit de buurt blijven? 
Rechts van de weg op de hoogspanningmast hangt een bord 
met daarop onder andere de tekst: “blijf uit de buurt van de 
draden, ook als ze op de grond liggen”. 
Antwoord dat verwijst naar op de grond liggen: 2 punten. 
Maar als je doordenkt moet je altijd uit de buurt blijven: 3 
punten. 
Ander antwoord waaruit blijkt dat object gezien is: 1 punt. 

9 42  Wat is traditioneel goed? 
Het object bevindt zich vlak voor aanwijzing 40, maar je ziet 
het pas als je dat passeert en achterom kijkt. 
Exact “De Oude Meul”: 2 punten. 
Ander antwoord waaruit blijkt dat object gezien is: 1 punt. 

10 61  Wat zou hier naar de maan kunnen gaan? 
Rechts van de weg bevindt zich het Apollo hotel. 
Exact “(het) Apollo hotel”: 2 punten. Ander antwoord waaruit 
blijkt dat object gezien is: 1 punt. Daaronder valt ook “Hotel 
Apollo” 

11 66  De Prins van Oranje heeft er heel wat gemaakt. Dit is nummer 
…? 
Pal voor aanwijzing 67 ligt naast molen De Duif een gietijzeren 
bovenas, gefabriceerd door ijzergieterij De Prins van Oranje in 
Den Haag. Het betreft hier nummer 485. 
2 punten 

12 77  Hoeveel kleine vonders zijn er? Vondel, vlonder of vonder… 
drie woorden voor hetzelfde object; een smalle brug. Er is een 
historisch kerkpad vanaf de noordoostelijke omgeving naar de 
St. Nicolaaskerk van Elburg. Het gebied was drassig, daarom 
werden er kleine bruggetjes gebouwd, zo bleven de schoenen 
(en zwarte kousen…) van de kerkgangers droog. In streektaal: 
“De zeuven vondertjes”. Dat staat te lezen op de paal van een 
informatiebord. 



“Zeuven”: 2 punten. Ander antwoord waaruit blijkt dat object 
gezien is: 1 punt. 

13 92  In Spakenburg hebben ze hem al, maar wie gaan er aan 
bouwen?  
In Spakenburg (vraag 4) hebben ze “de toekomst”. Aan de 
Slaper bij Kampen is rechts naast de weg het pand te zien van 
een aannemer met daarop de tekst “Wij gaan bouwen aan de 
toekomst”. 
“(Aannemingsbedrijf) Netjes Kampen”: 2 punten. 
Ander antwoord waaruit blijkt dat object gezien is: 1 punt. 

14 102  De plaats is hemelsbreed ruim 51km ver maar je kunt het 
vanaf hier zien staan. En dat is…? 
Schuin tegenover de kerk (uit de auto rechts) bevindt zich 
snackbar. En daar staat Barneveld op de luifel. 
“Barneveld”: 2 punten. 
Ander antwoord waaruit blijkt dat object gezien is: 1 punt. 

15 103  Wat is het beste en goedkoopste adres voor onder andere 
kwast? 
Tegenover de kerk (uit de auto rechts) bevindt zich een 
klassiek reclamebord, hoog aan de gevel.  
Exact: “J.D. Berghuijs”: 2 punten. 
Ander antwoord waaruit blijkt dat object gezien is: 1 punt. Dat 
is ook als het fysiek adres wordt genoemd, Oudestraat 2. Maar 
de onderneming die daar zit verkoopt geen kwast. 

16 107  Wat is het meest getapt? 
Vlak voordat je de IJsselbrug opdraait kun je links vooruit een 
klassieke reclameschildering van een biermerk zien. 
Exact “Heineken’s bier”: 2 punten. 
Ander antwoord waaruit blijkt dat object gezien is: 1 punt. Dat 
geldt ook voor antwoorden met een koppelteken er in. Op de 
schildering is het namelijk een typografische toevoeging, die 
ook staat tussen de woorden “het meest getapt”, dus geen 
koppelteken. 

17 Tja…  Een regel voor het antwoord op vraag 17 op het 
antwoordformulier, maar waar stond die vraag dan? Soms 
moet je juist niet verder kijken dan je neus lang is, want de 
vraag stond in de afbeelding op het omslag. “Die is wel heel 
erg flauw” lachte een deelnemer toen we na afloop vertelden 
waar de vraag stond. Daar waren we het ook helemaal mee 

eens       . De vraag luidde: “In welck jaer wert in Seewolde 



den eersten steen gelegt?” Het antwoord stond er gewoon 
naast: 1983. 
2 punten. 

 

 
Fotovragen 
 

Aanw. Elke gevonden foto levert 2 punten op. 
13C Foto 1:  Dit straatje maakt deel uit van het Museum Spakenburg, 

vanuit de auto links te zien vanaf het Peter Dorleijnplein na 
aanwijzing 13C, vlak voor aanwijzing 14. Maar je komt hier twee keer 
langs, dus als je ook 19 hebt ingevuld levert dat zo maar twee extra 
punten op. 

13C Foto 2: Ook dit is in Spakenburg, niet ver voor de locatie van foto 1, 
dus ook na aanwijzing 13. Het is de dakconstructie van het stadion 
van de IJsselmeervogels. 

98 Foto 3: Op het fotoblad stonden de foto’s 3 en 4 niet per ongeluk 
verwisseld. Scherp blijven kan voorkomen dat je punten verspeelt… 
Dit twee schildjes aan de gevel zijn te vinden in Kampen, aan de 
Broederpoort (rechts) na aanwijzing 98. 

13 Foto 4: 1879 stond ingemetseld in de gevel van een huis in Eemdijk, 
links van de weg. Dus ook al weer na aanwijzing 13. 

13 Foto 5: Stel, je hebt tussen twee aanwijzingen al drie antwoorden 
gevonden. Dan denk je misschien “een vierde, dat doen ze natuurlijk 
nooit”. Nou, wij wel hoor! In het jaar dat alles anders dan anders is… 
Opnieuw aanwijzing 13 dus. De foto toont isolatoren van een 
transformatorhuisje aan de Eemdijk, maar vóór het plaatsje met 
dezelfde naam. Het is nog steeds een functionerend 
transformatorhuisje, alleen liggen de kabels nu ondergronds. 

33 Foto 6: Dit Shell tankstation aan de A28 is vanuit deze hoek (links 
vooruit) te zien vanaf de Schremmersteeg/Diermenseweg, dus na 
aanwijzing 33. 

 

 
Extra punt 
 

Een extra punt was te verdienen door het inzenden van een foto van de eigen 
auto ergens langs de route. 

 



De top 10 
 
Een afgetekende overwinning voor equipe Van der Aa met 48 punten. Nog niet 
het maximaal aantal punten want de twee extra punten bij fotovraag 1 bleven 
liggen. Equipe Broer scoorde 43 punten. Net als Van der Aa en een handvol 
andere equipes dachten ze goed door bij vraag 8 over de hoogspanningskabels 
waarbij je (altijd) bij uit de buurt moest blijven en zo sleepten zij een 
bonuspunt in de wacht.  
 
Met 42 punten waren er twee nummers 3; de equipes Klein Gunnewiek en 
Kieft. Equipe Hereijgers werd vijfde met 41 punten. Dan drie zesde plaatsen; 
equipes Pellegrom, Visser/Ebbers en Van der Horst met 35 punten. Op 
gedeelde plaats negen equipe Witlox en equipe Hoving met 34 punten.  
 
De instinker van vraag 17 (met het antwoord ernaast…) op het voorblad werd 
ook in de top 10 door velen gemist. Het zien daarvan had verschil in de 
eindrangschikking kunnen maken. 


