Beste puzzelaar. Wat leuk dat je meedoet aan de alternatieve marathon in DriezumWâlterswâld. Maak je klaar voor een leuke rit. Hieronder vind je de routebeschrijving. Onderweg vind
je vragen die je kunt beantwoorden met een cijfer. De cijfers kun je afstrepen op de BINGO-kaart.
Deze is te vinden na de routebeschrijving in dit document. Let onderweg goed op. Je zult onze
Drieste Wally meerdere keren kunnen zien. Hij vertelt je welke cijfers je nog meer kunt wegstrepen
van de BINGO-kaart. Uiteindelijk houd je één cijfer over. Wanneer je dit cijfer, samen met je
adresgegevens voor 10 augustus 2021 naar pr@paardendagen.nl stuurt, dan ontvang je het
felbegeerde vaantje van de Paardendagen 2021. Deze versturen we in de laatste week van augustus.
(er zijn slechts een beperkt aantal beschikbaar) Veel plezier toegewenst en hopelijk tot volgend jaar
bij een normale editie van de Paardendagen Driezum-Wâlterswâld.

Dit is Drieste Wally

Graag nog even aandacht voor het volgende
•
•

•

•

•

De puzzeltocht wordt georganiseerd van 19 juli tot 31 juli. Daarna is het niet meer
toegestaan om de privéterreinen te betreden.
Op de puzzelroute zijn een aantal hindernissen te vinden. Het rijden van de hindernissen is
optioneel. Er wordt door Stichting Paardensport Driezum-Wâlterswâld geen wedstrijd
georganiseerd en er zijn geen vrijwilligers beschikbaar om te klokken. Uiteraard is het
iedereen toegestaan om zijn eigen tijden te noteren. Let op: de hindernissen bevinden zich
op privéterreinen. Laat alles netjes en bij voorkeur heel achter.
Schade aan hindernissen graag zelf herstellen. Wanneer dit niet mogelijk is, dan graag
melden via Whatsapp, telefoonnummer 06 8119 0189. Graag een foto van de schade
meesturen, zodat de vrijwilliger er niet lang om hoeft te zoeken.
Iedere deelnemer kan op eigen gelegenheid de puzzelroute rijden. Daarbij is iedereen
verkeersdeelnemer. Puzzelrouterijders hebben geen voorrang op andere weggebruikers. Let
altijd goed op.
De puzzeltocht wordt gereden op eigen verantwoordelijkheid. Stichting Paardensport
Driezum-Wâlterswâld en landeigenaren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor
schade of letsel welke ontstaan is tijdens het rijden van de puzzeltocht en/of hindernissen.

•
•

Graag de geldende coronaregels op het moment van rijden in acht houden.
Zoals aangegeven is het voor iedereen mogelijk om de route te rijden tijdens de
opengestelde dagen. Het kan voorkomen dat bij aankomst van een hindernis, de hindernis
bezet is of dat er een wachtrij is. Houd het netjes en wacht op elkaar. Sla eventueel de
hindernis over en vervolg de route.

Puzzeltocht Driezum-Wâlterswâld
Start vanaf het hoofdterrein van de Paardendagen (Foarwei 31A, Wâlterswâld) en rijd in de
richting van Driezum.
Neem de eerste geasfalteerde weg rechts.
Sla het Spyckhernsterpaad in.
Op de T-splitsing ga je links af.
-

Hoe heet deze laan? Tel het aantal letters op. Streep het
antwoord van de BINGO-kaart.

Aan het einde van het pad ga je rechtsaf.
Aan het eind van de weg ga je links en daarna gelijk rechts.
Rijd door totdat je een geel hek ziet. Sla ervoor linksaf en ga het menpad/zandpad op.
Ga vervolgens onder de Centrale As door.
-

Deze weg heet de Centrale As. Wat is een andere naam van deze
weg? Tel de cijfers bij elkaar op en streep het antwoord van de
BINGO-kaart.

Na de Centrale As en de rotonde ga je gelijk rechtsaf.
Volg de Halerûte. Het kan zijn dat de hekken aan het begin en eind dicht zitten. Je mag er gewoon
door.
Aan het eind van het graspad ga je rechtsaf.
-

Op deze weg vind je na nummer 20 Hindernis 1 aan de linker
kant.

Op de 4-sprong ga je weer rechtsaf.
-

Wat is het huisnummer van de eerste kerk die je aan de
rechterzijde ziet? Streep het antwoord van de BINGO-kaart.

-

Op deze weg vind je na nummer 100 Hindernis 2 aan de rechter
kant.

Rijd door totdat je weer in Driezum bent.
-

Op de hoek in Driezum vind je Hindernis 3.

Daarna rijd je met het doorgaand verkeer mee.
Rijd voor Café Us Thús en de kerk langs.
-

Los onderstaande puzzel op.

Sla na het bos rechts af, de geasfalteerde weg op.

Volg de pijlen door het bos.

Ga de weg in tegenover het bruggetje met 1 witte leuning.
Volg de weg tot het eind. Kijk hier goed uit! Sla rechtsaf.
Op de 4-sprong ga je rechtdoor, de brug over. Kijk goed uit, rechts heeft voorrang.
-

Je bent over een brug gereden. Welke fietsroute gaat over de
brug?

Nadat je Dantumadiel bent uitgereden, sla je links af.

Aan het eind van de weg ga je linksaf.
-

Hoeveel haaientanden staan er op het kruispunt bij de brug?

De brug over en rechtdoor.
-

Op deze weg vind je Hindernis 4 aan de linker kant.

Tegenover Hindernis 4 ga je het onverharde pad in.

-

Je vindt Hindernis 5 tegenover het pad naar de boerderij,
achter de bomenrij.

Volg de pijlen over het erf van de boerderij.
Kom je weer bij de openbare weg? Sla dan linksaf.
Wanneer je 1 woning aan de linkerkant bent gepasseerd, sla je weer linksaf.
Volg het pad tot aan de T-splitsing. Sla dan rechtsaf.
Aan het eind van het pad ga je rechtsaf.
-

Wat is de maximum snelheid op het eerste stuk van deze weg?

Na de kerk sla je linksaf.
-

Op deze weg vind je Hindernis 6 aan de rechter kant, voor de
sleufsilo’s van de boerderij.

Op de 4-sprong ga je links.
Rijd door totdat je het hoofdterrein van de Paardendagen weer ziet.
-

Tegenover de Nije Warf staat een wegwijzer voor fietsers. Tel
alle cijfers bij elkaar en streep het antwoord van de BINGOkaart.

Dit is het einde van de tocht. Als je het goed hebt gedaan, heb je nu nog één cijfer over gehouden
op de BINGO-kaart.
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