
 

Puzzelvaartocht 
 
De puzzeltocht is geschikt voor jong en oud. Neem de hele zomer de tijd om alle 
antwoorden te vinden op en rondom het IJmeer, Markermeer, Gooimeer, 

Eemmeer en Nuldernauw.   
 

   
Geef antwoord op alle onderstaande vragen. Uit 

elke vraag is 1 letter beschikbaar.  Als  je alle 
antwoorden hebt ontstaat er een zin.  
 

Je hoeft niet alle vragen goed te hebben of de 
antwoorden mee te sturen. Het gaat om de 

uiteindelijke oplossing. 
 
Stuur je antwoord per e-mail op naar 

Zeilcie@wsvalmerehaven.nl. De deadline ligt op 
30 september 2021. Alle goede inzendingen 

zullen een kleinigheid ontvangen.  
 

 

Let op, dit geldt alleen als je lid bent van de WSV Almere Haven.  
Op 1 oktober zullen de antwoorden online komen.   

Voor eventuele vragen, opmerkingen of als je gewoon vastloopt, e-mail dan 
gerust naar Zeilcie@wsvalmerehaven.nl  
 

De oplossing bestaat uit een zin van 6 woorden, in totaal 33 letters.  
Wij beginnen de tocht in Naarden en gaan dan verder. Uiteraard mag je zelf 

bepalen in welke volgorde je vaart of hoe je de vragen beantwoordt.  
 
Veel plezier met de puzzeltocht!  
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We beginnen met een tochtje over het Gooimeer richting Naarden.  

 
1. Wat is het nummer van de eerste ligplaats die je tegenkomt, aan de 

linkerkant als je de haven van Naarden binnen vaart. Heb je het antwoord? Tel 
bij dit getal dan 3 op. Dit is het nummer in het alfabet en is de 1e letter van het 
1e woord. 

 
2. In de Jachthaven van Naarden is een speeltuintje vlak voor het wc gebouw en 

de winkel. Welke kleur heeft het dak van de speeltuin huisje? Neem hiervan de 
2de letter.  
Deze letter is de 4ee letter van het 4e woord.  

 
We varen verder, onder de Hollandse Brug door. Weet je nog hoe het zit 

met de doorvaarhoogte:  
 
3. Bij een vaste brug in de waterkaart staat H20 

De doorvaarhoogte geldt ten opzicht van het Kanaalpeil (KP) waarvan gegeven is  
KP =NAP +3 DM. Op de peilschaal lees je af: Het waterniveau is NAP + 6 DM 

Als de maximale hoogte van het schip 15DM boven water bedraagt, hoeveel 
speling heb je dan bij de onder doorvaart?  

De letter bij het goede antwoord is de één na laatste letter van het laatste 
woord.  
 

A =  Doorvaart is niet mogelijk 
E =  2 DM 

I =  4 DM 
O =  6 MD 
 

We zijn nu op het IJmeer, In het IJmeer ligt een eilandje met een oude 
vesting.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

4. Even een gemakkelijke vraag om er in te komen. 
Vul het onderstaande gezegde in:  
Voor … liggen .  

De eerste letter van dit woord is de 2e letter van het eerste woord.  
 

Op dit eiland is een aanlegsteiger zodat je een bezoek kan brengen aan het 
museum.  
En wellicht heb je even tijd om tijdens het drinken van een kop koffie 

onderstaande maritieme woordzoeker op te lossen.  Let op dit is een betaalde 
aanlegsteiger! 
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5. De letter die we zoeken staat in het oranje vakje en is de 1e letter van het 2e 

woord. (Beetje klein? Aan het einde van dit document staat onderstaande puzzel 
in het groot).  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
We vervolgen onze tocht richting Muiden. Daar in de monding van de Vecht 

bevindt zich de Groote Zeesluis. Deze sluis verbindt de Utrechtse Vecht met het 
IJmeer. De sluis is sinds 2005 een rijksmonument. In Muiden zelf zijn leuke 
terrasjes om een drankje te doen met uitzicht op de sluis. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Dat brengt ons bij de volgende vraag. 

 
6. Op de gevel van een café met uitzicht op de sluis is een oude afbeelding te 

zien met daaronder een opschrift. Neem de één na laatste letter van dit 
opschrift. Dit is de 4e letter van het 3e woord.  
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7. Wie heeft er voorrang? En in welke volgorde. 

De letter die behoort bij het goede antwoord is de laatste letter van het laatste 
woord.  

 

 
R =  Ab, Jet, Tim 
S = Ab, Tim, Jet 

T =  Tim, Ab, Jet 
N =  Tim, Jet, Ab 

 
 
Op naar een ander plaatsje op onze route, Weesp. Het authentieke en 

gezellige Weesp nodigt je uit om een nachtje (of meer) te overnachten. Er zijn 
onder andere passantenligplaatsen in de Kom van Weesp.  

 
 
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

8. Even een heel andere vraag voor de sportliefhebbers onder ons. Welke 
bekende wielrenner is geboren in Weesp? 
Uitkomst is de 3e letter van de voornaam van deze wielrenner. 

Dit is de 8e letter van het 4e woord.  
 

9. In de omgeving van Weesp is een ophaalbrug gelegen in de N234 nabij 
Weesp. De brug overspant de rivier de Utrechtse Vecht. Wat voor soort brug is 
deze brug? Neem de 7e letter van dit woord.  

Dit is de 7e letter van het 4e woord.  
 

We varen weer terug richting het IJmeer en het Markermeer.  
Een mooi moment om te kijken of je het antwoord weet op onderstaande vraag.  
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10. Je vaart in de richting van de witte pijl. De bolvormige scheidingston is 

boven rood en onder groen. Wat is juist? 
De letter die behoort bij het goede antwoord is de 9e letter van het laatste 

woord.  
 

 
 
V  Je blijft varen op het hoofdvaarwater 

R Je komt uit het nevenvaarwater en vaart het hoofdvaarwater op.  
N   Je komt uit het hoofdvaarwater en vaart het nevenvaarwater op.  

 
 
Richting Amsterdam vinden we diverse havens waar je kan gaan liggen 

en waarbij je zo in het centrum van Amsterdam bent. Leuk om een dagje 
te winkelen. Eén van deze havens is de Six Haven. Daar gaat de volgende vraag 

over.  
 
11. In welk jaar is de Six haven in Amsterdam aangelegd? Tel alle cijfers los bij 

elkaar op. En dan +2. Dit is de letter van het alfabet. Bijvoorbeeld: 2021 = 5 + 2 
= 7 = G. 

Deze letter is de 2e letter van het 5e woord.  
 
12. In het vaargebied van de puzzeltocht staat een sluis. Deze sluis heeft 6 

openingen die afgesloten worden met stalen hefdeuren. De buitenkant van de 
hefdeuren zijn voornamelijk wit met rode accenten. Er zijn 2 schutsluizen en 1 

spuisluis. Ook is het een gemeentelijk monument. 
Welke sluis is dit? Neem de 2de letter van de sluisnaam en zet deze letter op de 
6e positie van het 4e woord.  

 
We varen weer vanaf het IJmeer onder de Hollandse brug door naar het 

Gooimeer.  
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Even wat regels opfrissen. Op het onderstaande plaatje vind je een soortgelijke 

situatie van een brug.  
 

13. Welke doorgang is voor jou het veiligste?  
De letter behorende bij het goede antwoord is de 1e letter van het 5e woord.  
 

 

 
  

 
A = De linker opening van de brug. Want daar kan je altijd om hulp vragen bij 

de tegenliggers.  
E =  De rechter opening van de brug. Want daar kom je geen tegenliggers 

tegen 

I =  De middelste opening van de brug. Want daar kom je geen tegenliggers 
tegen 

O =  De middelste opening van de brug. Want daar gaat de brug open en is de 
veiligste doorvaart. 

 

 
Op de randmeren hebben we in de zomer ontzettend veel last van 

waterplanten. Hoe komt dat nu dat we zoveel planten hebben?  
Daar gaat de volgende vraag over.  
 

14. Hoe noemt men het proces waarbij planten met lichtenergie CO2 omzetten 
tot glucose en zuurstof?  

De 4e letter van het antwoord zet je op de 1e positie van het 4e woord.  
 
In het Gooimeer voor Naarden ligt het eilandje De Schelp.   

 
15. Welke 3 kleuren lijnen vind je op de schelp tussen de meerpaal en de oever? 

Neem dan de eerste letter van de kleur met de minste letters en zet deze op de 
3e positie van het 4e woord.  
 

Op dit eilandje kan je heerlijk genieten van de rust. Een mooi moment om even 
je hersenen te laten kraken. 
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16. Los de onderstaande sudoku op. Tel de cijfers van de 2 rode vakjes bij 
elkaar op. Dit cijfer is een letter in het alfabet. Bijvoorbeeld 1 + 3 = 4 = D 

Dit is de 4e letter van het 6e woord. (te klein? Onderaan staat deze puzzel 
nogmaals in het groot)  
 

  

 
 
 

De volgende bestemming.  
Een vaartochtje naar Huizen mag niet ontbreken!  

 
17. Vroeger was er een OV-verbinding tussen Almere Haven en Huizen. Hoe 
heette deze verbinding? Pak de één na laatste letter van dit woord. Dit is de 2e 

letter van het 2e woord.  
 

18. Hoe heet de voorzitter van onze zeilcommissie? 
Neem de één na laatste letter van de voornaam en dit is de laatste letter van het 
3e woord.  

 
19. Hoeveel jachthavens heeft Huizen? Neem van deze havens de grootste en 

neem de 9e letter van de naam van deze jachthaven. Dit is de 2e letter van het 
laatste woord.  
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20. Het haven kantoor heeft zijn eigen GPS coördinaten (Longitude en Latitude). 

Wat is de NB graden achter de komma? Doe dit getal +2 en dan is dit de letter 
van het alfabet. Bijvoorbeeld, Amsterdam, station = 52° 22' 42.42" N     4° 54' 

4.421" E ..  
Dan 22 + 2= 24 = X. 
De letter uit de oplossing is de 2e letter van het 4e woord.  

 
 

We varen door in de richting van 
Spakenburg.  
We varen onder de Stichtse Brug 

door naar het Eemmeer. Onderweg 
komen we weer langs een aantal 

eilandjes. Deze eilanden worden 
beheerd door de Gebiedscoöperatie 
Gastvrije Randmeren.  

 
 

 
 

 
 
Leg aan bij het eilandje De dode hond en beantwoord de volgende vraag.  

 
21. Hoeveel eilanden beheert de Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren? Neem 

dit aantal -1. Dit is de letter van het alfabet. Dit is de laatste letter van het 4e 
woord.  
 

Genietend van de rust op dit eiland heb je vast nog tijd over om de volgende 
vraag op te lossen.  

 

22. De boot Art wil veilig vooruit wegvaren. Welke lijn wordt als laatste los 

gemaakt? De wind is de zwarte pijl. Geen stroom. 

De letter behorende bij het goede antwoord is de één na laatste letter van het 4e 

woord. 

 

  

A = Achtertros 
E =  Achterspring 

I =  Voortros 
O =  Voorspring 

Art Don 
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De route gaat verder richting Spakenburg.  

Houd je wel het weer in de gaten?  
 

23. Hoe waait de wind tussen een hogedrukgebied (links) en het lagedrukgebied 

(rechts) in? 

 
 

A =  Zoals X 

E =  Zoals Y 
I =  Zoals Z 

O =  Alle 3 de opties zijn mogelijk 
 
De letter die hoort bij het goede antwoord is de 8e letter van het laatste woord. 

 
Onderweg is er vast wel een moment om de volgende puzzel op te lossen: 

  
24. Hoeveel driehoeken zijn er? 

 

 
 
Tel de 2 cijfers bij elkaar op. En dan -2. Dit is het letter in het alfabet.  

Bijv: aantal driehoeken =15 → 1+ 5 = 6 → 6-2=4 =D  
De oplossing is de 5e letter van het 6e woord.  
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Even terug naar Spakenburg.  

 
Een eeuwenoud vissersdorp. Een deel van Spakenburg is een beschermd 

dorpsgezicht. Het dorpje heeft verschillende havens. De Oude Haven (rond 
1200), het woord zegt het al, is de oudste. Hier ligt ook de oude botterhelling 
waar nog steeds varende monumentale boten worden gerestaureerd. De Oude 

Haven wordt daarom ook wel als museumhaven aangeduid. De tweede haven is 
de Nieuwe Haven (opening 27 oktober 1886). Deze wordt beheerd door 

Watersportvereniging de Eendracht, die de naam draagt van de oude 
visserijvereniging (tot 1964) uit het dorp. De derde haven, Jachthaven 
Nieuwboer, (jaren 70) ligt buiten het dorp en is in het beheer van een 

commerciële organisatie. Wist je dat er elke zaterdag van 10:00 tot 17:00 markt 
is in Spakenburg?  

 

 
 
25.  In Spakenburg is er een opstappunt voor de fietsboot de Eemlijn. Hier is ook 

een greenflux station. Hoe heet deze straat?  
De 1e letter van deze straatnaam is de 5e letter van het 4e woord.  

 
Vanuit Spakenburg gaat de route verder richting het Veluwemeer waar 

veel watersport wordt bedreven, zoals surfen, suppen en zeilen. 
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26. Je ziet onderstaande gele ton met een rood wit rood topteken. Op de ton zie 

je een blauw vierkant bord met een zeilplank. Wat betekent deze markering?   
De letter bij het goede antwoord is de 3e letter van het laatste woord. 

 

 
 

A =  Verboden voor zeilplanken 
O =  Speciaal gebied voor kleine zeilboten aan de linkeroever. Verboden voor 

andere scheepsvaart 

I =   Speciaal vaargebied voor kleine zeilboten aan de rechteroever. Verboden 
voor andere scheepsvaart.  

E =  Speciaal gebied voor zeilplanken. Verboden voor andere scheepvaart 
 
 

Op de route naar Harderwijk  
Ga lekker wandelen in het leuke centrum en als je tijd heeft onder het genot van 

een drankje op één van de vele terrasjes van Harderwijk kun je de volgende 
puzzel oplossen. 
 

 
27. Wat is het antwoord op het onderstaande raadsel?   

De 5e letter van het woord is de eerste letter van het 6e woord. 

 
 

 
Wandel weer verder. Onderweg kom je een poort tegen.  
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28. Maak in Harderwijk een selfie met op de achtergrond één van de enige 

overgebleven stadspoorent aan de waterkant (Vischpoort). Stuur deze naar het 
bovenstaande e-mailadres. Met je naam en het vraagnummer in de e-mail. 

Binnen een week kun je een antwoord per e-mail en de letter terug verwachten.  
Dit is de 3e letter van het 3e woord  
 

Vanuit Harderwijk vaar je weer verder. Weet je nog hoe het werkt bij het 
wegvaren? 

 
29. De motorboot met vaste schroef en boegschroef ligt afgemeerd aan 
bakboordzijde van het vaarwater. Je wilt wegvaren en de stroom komt van 

voren.  
Je maakt gebruikt van de boegschroef om de boot vrij te manoeuvreren. Hoe 

gebruik je de vaste schroef en roer?  
 
De letter die bij het goede antwoord hoort is de 7e letter van het laatste woord.  

 
A =  Schroef achteruit en roer aan bakboord 

E = Schroef vooruit en roer aan stuurboord 
I  =  Schroef achteruit en roer aan stuurboord 

O =  Schroef vooruit en roer aan bakboord. 
 
De route gaat verder richting Elburg.  

 
Neem lekker de tijd en wandel naar het nieuwe havenkantoor van Elburg. Want 

daar gaat de volgende vraag over.  
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30. Bekijk het havenkantoor van een afstandje. Waarop is de bouw van het 

nieuwe havengebouw gebaseerd? 
Vul de laatste letter in op de positie van de 1e letter van het 3e woord.  

 
Wandel verder en bezoek het klooster.  
 

31. Hoe heet het klooster aan de linker zijde van het bekende fietspoortje in 
Elburg?  

Neem de eerste letter van de naam van het klooster. Dit is de 2e letter van het 3e 
woord.  
 

Elburg was de verste bestemming met betrekking tot deze puzzelvaartocht.  
Op je gemak weer terug naar de thuishaven.  

Voor onderweg nog de volgende vraag: 
 

32. Welk geluidsein is dit?  
De letter die bij het goede antwoord hoort is de laatste letter van het 2e woord.  

 
A =  Ik keer over Stuurboord 

E =  Ik keer over Bakboord 
I =  Ik loop voorbij over Stuurboord 
T =  Ik loop voorbij over Bakboord 

 
33. Het eerst tandwiel draait rechts om. Als je alle andere tandwielen in 

beweging zet. Welke kant draait het laatste tandwiel op?  
Pak van dit woord de eerste letter. Dit is de 6e letter van het laatste woord. 
  

 
  
Bedankt voor het meespelen.  

Met vriendelijke groeten van de Zeilcommissie 
zeilcie@wsvalmerehaven.nl   

mailto:zeilcie@wsvalmerehaven.nl
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