
VERSLAG PUZZELRIT 2018
In het begin van dit jaar werd ik gebeld door Peter 
Vink. Na wat heen en weer gepraat vertelde hij mij 
dat hij de organisatie van de puzzeltocht van 2018 
op zijn schouders had genomen en dat het hem 
leuk leek dat in Friesland te doen. Met mijn lokale 
kennis zou ik hem daarbij misschien wel kunnen 
helpen. Wetende dat Anneke en ik vaarexcursies 
bij It Fryske Gea uitvoeren, was zijn gedachte een 
combinatie te maken van een vaartocht en autorit, 
beide met puzzelelementen. Nu zijn Anneke en ik 
nooit te beroerd om Fryslân te promoten en ik zei 
dan ook, dat mij dat wel een goed idee leek. Het 
overnachtingspunt zou dan in of bij Eernewoude 
moeten zijn. Vervolgens deelde hij mij mee , dat hij met 
Yayan voor enkele maanden naar Indonesië ging...

Goed, niet getreurd. Anneke en ik hebben op een 
goeie dag de kaart er eens bij gepakt en een opzetje 
gemaakt voor een mogelijke route. Eigenlijk was dat 
niet eens zo moeilijk; door wandelen en fietsen kennen 
wij de Fryske Wâlden wel een beetje. En er moesten 
wat vragen bij; niet te gemakkelijk(te googelen dus), 
maar ook weer niet te moeilijk. Het opzetje heb ik naar 
Peter en Yayan in Indonesië gestuurd en kreeg al vlug 
een opgestoken duim terug. Later hebben wij met 

z'n vieren (Peter, Yayan, Anneke en ik) de tocht nog 
eens gereden en hier en daar een beetje aangepast, 
ook de vragen, kortom: de puntjes op de “i” gezet.

Ondertussen hadden Yayan en Peter hotel Princenhof 
in Eernewoude benaderd en geboekt, en ik gezorgd 
dat de excursieboot 5 september beschikbaar was. En 
zo kon het gebeuren, dat op een mooie dag een groep 
van 38 (oud)loodsen met aanhang in Eernewoude 
bijeen was. En gepuzzeld werd er!!! Anneke en ik 
werden bedolven onder de kunstig ingeklede vragen 
omtrent de  antwoorden. Uiteindelijk staat er een 
hele trofee te wachten bij winst. Welke twee oud-
loodsen woonden of wonen nu in Burgum. Piet Krekt 



kwam men wel op , maar die andere, wie was dat 
nou? Stroobos was een inkopper; de Barkmeijer 
scheepswerf met de nieuwe loodsboten en tenders. 
Doutzen Kroes uit Eatermar; ook niet voor iedereen 
zomaar duidelijk, maar ik heb begrepen , dat de 
inwoners behulpzaam waren. Bovendien kwam men 
er zo achter, dat in Eastermar een dikke postcode-
prijs was gevallen. Een rijk dorp dus met zoveel geld 
en Doutzen. Op de boot was het opletten ; met de 
auto kun je nog eens stoppen en controleren. De 
boot vaart echter door. Kortom, een heel gedoe.

Maar een prachtige dag met eigenlijk alleen 
maar winnaars. En dan ook nog de prijsuitreiking, 
en het diner en een zeer gezellige nazit op 
het terras aan het water onder zomerse 
omstandigheden. Wat wil een mens nog meer...

De volgende ochtend zijn een aantal van ons nog 
naar het Skûtsjemuseum geweest. Bijgepraat over 
de schepen van weleer , die tot in de 20ste eeuw het 
vervoer door Fryslân verzorgden en nu, weliswaar 
wat aangepast , voor prachtige zeilwedstrijden op de 
Friese meren zorgen. Met z'n achten in een roefje, 
dat viel nog niet mee, halfzittend slapen in zo'n 
bedstee, zoals een van ons heeft uitgeprobeerd. En 
er weer uitkomen is ook nog een heel gebeuren.

Toch hebben mijn pake en beppe met 8 kinderen 
op zo'n skûtsje van nog geen 50 ton (20 bij 4 
meter) gewoond en gewerkt en gevaren onder 
zeil en later met opdrukker. Maar goed, zoals 
wij in Friesland zeggen: tiiden hawwe tiiden.

Ter afsluiting, het was voor Anneke en mij 
de eerste keer, dat wij met de puzzelrit 
meededen, maar het smaakt zeker naar meer!

Vriendelijke groet,
Hein en Anneke Sterk


