
 
In de krant lazen we een stukje over Autopuzzelrit The Skymasters. Het is ongeveer 
15 jaar geleden dat wij vaak puzzelritten reden en vonden het leuk om nog eens een 
ritje te rijden. Nadat wij Eetcafé Rustwat gevonden hadden, wat voor ons een heel 
nieuwe locatie was, hebben wij ons ingeschreven voor de rit. Het was leuk om zoveel 
oude bekenden te zien. 
We moesten starten bij de blauwe vlag, en na molen en “ZONE 60”, bij wegwijzer 
links. Wij konden de molen niet vinden dus gingen wij rechtdoor de dijk op. Maar bij 
Hitland aangekomen hadden wij wel in de gaten dat we nu al fout zaten. Terug dan 
maar en opnieuw beginnen. 
Hier hadden we in de gaten dat op de WW geen plaatsnaam aanwezig was en 
volgens het reglement in artikel 7 moet er tenminste één plaatsnaam op staan. 
 

 
                                          
Na veel gepuzzel kwamen we bij punt 10: Na twee keus, voor “SLECHT WEGDEK” 
links. Het bordje met 2 pijlen hebben wij genegeerd en kwamen vervolgens bij het 
bordje met 2 mannen die aan het biljarten waren. Wij hebben onze mobiel 
geraadpleegd en zagen dat het meervoud van keu keuen is, dus gingen vrolijk 
rechtdoor. Helaas waren we wat te snel met ons oordeel, want keus blijkt ook een 
goede meervoudsvorm te zijn. Hier haalden wij onze eerste foute letter. 
 

                
 
 
Al puzzelend gingen we verder en kwamen bij punt H: Min of meer rechtdoor rijden 
en bij de volgende situatie voor het perkje rechts. Dit perkje hadden wij al snel 
gevonden maar helaas was dit grasveldje niet het perkje wat gezocht werd en 
hebben we een heel eind gereden voor we erachter kwamen dat we verkeerd zaten. 
Terug dan maar weer. 
 
17. Bij “BENN0 PREMSELASTRAAT 1920-1997 VORMGEVER EN BINNEN- 
ARCHITECT” links. hadden we niet in de gaten dat de O van BENNO een 0 was 
maar omdat er in de omschrijving een verbindingsstreepje stond tussen binnenhuis 
en architect, wat niet op het bord stond, gingen wij rechtdoor. Puur geluk dat wij dit 
goed deden. 
 



 
 
 
Vervolgens punt 18: Na twee hele leuke chocoladepaashaasjes links. De 
paashaasjes die wij tegen kwamen vonden wij helemaal niet leuk en gingen dus 
rechtdoor. Of ze heel waren of niet haalde ons niet uit. Opnieuw gewoon puur geluk.  
 

 
 
Punt 36: Na “VERBINDINGSWEG”, voor “SLECHT  WEGDEK” en drie bomen rechts 
Hier zagen we niet dat het verkeersbord met de tekst “!” en het onderbord met de 
tekst “SLECHT WEGDEK” één geheel was. 
 

 
 
Uiteindelijk hebben we de finish gehaald. Tot onze grote verbazing eindigden we als 
eerste en kunnen we genieten van een heerlijke paasstol. Meer geluk als wijsheid. 
We hebben ervan genoten om na al die jaren weer eens een puzzelrit te rijden. We 
willen de uitzetter bedanken voor deze leuke maar best moeilijke rit. 
  
Misschien tot ziens, 
Vera de Jong en Helma Voskuil 
 


