
Groet 1994
De fietstochtonentocht

Dit is een fietstocht uitgezet door autochtonen bestemd voor allochtonen

Dit jaar een fietspuzzeltocht met een duidelijk maatschappelijk karakter . Voor het eerst in de

geschiedenis van de Invasie wordt de Berkman Clan gebruikt om als proefpersoon te dienen
bij de integratie van buitenlanders in de Nederlandse samenleving. Juist jullie zijn van
overheidswege aangewezen als proefpersonen om deze tocht te volbrengen ( De enige drie
personen met een zekerc intelligentie zljn aangewezen om aan de overheid te rapporteren ).
Mochten jullie hierin slagen , dan moeten zelfs buitenlanders die voor het eerst op de fiets
zitten en de Nederlandse taal niet beheersen de tocht kunnen uitfietsen. De drie voomoemde
personen zullen in juni '94 aanwezig zijn bij het consolidatie gesprek , waarbij zij hun
bevindingen zullen uitbrengen met betrekking tot de integratie mogelijkheden van a-socialen
(Berkman clan ) in een vredelievende samenleving. Om tot volledige integratie c.q. acceptatie

van a-sociale individuen te komen is het een en ander geschoven in de bestaande hechte

familie-banden .De rapportage commissie hoopt hierdoor enig inzicht te krijgen in de
gevolgen die het samensmelten van de verschillende culturen met zich meebrengt. De
indeling van de groepen is als volgt :

Intelligentie test : Zoek zelf uit in welke groep je zit :

Groep I :

I : Op de WC wordt hij veel gelezen

2: ln het Engels is zij anders min e
3: De oude van die twee.
4: De eerste twee ldte6 zijn je moeder, de laasre vier in de spiegel ,ilart in het Frans.

5: Toekomstig keeper in het ItaliaaNe elftal.

Groep 2:

l: Zij heeft een zeehondenqreche.
2: zij is hetomgekeerdevan Ydil.
3r Eerst de huigen in de ton, daarna kwam het Lockheed schandaal.
4: Deze kei schitterde nrut Michael Douglc en Amold Schwuenegger.
5. Christms met een J.

Groep 3:

l: De wolf. mu nu met kort haar (op z'n hoofd).

1, Í,ïï'ffi l,"ï ï"ïï'JJiï Ïï lï:i:ï:X
4: Zij nam al har rekels mee.
5: OEH .... dat smaakt ! ! !

Gro€p 4:

l: Zij is veel wurd bij het klaverjssen.
2: Zij is dejus-kan van het gezelschap.

l: Poppenkdt pop andet Kl6sen
4: Heman van Veen ang over haar, maar zelf weet ze niet war de weg heen lijdt.
5: Coliins is zijn grote voorbeeld.
6; Haar man is een gevleug€lde vri€nd met grote oren.

Groep 5 :

l: Streep G.N.T weg als je tekening omdraait.
2: Hij is flink afgevallen mru blijft desondanks een beetje ....

3: Hij/zij regisseerde o.a. Apocalyps now en Dracula.
4: Hij is er ditjau weer niet bij ( ofmisschien toch wel ? )
5: De oude van die twee.
6: Hij kan de druk wel m
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Noem dozo uiEgong von Corpo Diem.

Op hot tietspod links oF

Door FieEsen tot bordjo dood lopendo r.uog.

Links of de "Bridgo over troublod uoter "ov@r

Opdrocht I :

Ulfre zongen eÍ ovcÍ deze brug ?

5 : Volg 2 kear hoE volgende bord :
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Opdrocht Z :

Wot FLYGT hier links ?

[Uo volgen de uulpon .( Zie Foto )

No de u,rulpon de kemphonen.

Op de T-splitsing schuin ovorstoken hot Fietspod op .

Ovor do brug rochEs



l0 : Bij "do bocht " oon da linker kont volgen da wag noor rechts .

Opdrocht 3 :

Wot is het telefoon nommer vqn het longe Íond ?

I I : No da 2" molen de brug ov@r .

Opdrocht 4:

Vqn wle bent s hier de gost ?

[Ue goon nioE de molenuuog in !

No dit r.uok links of da brug ovcr an mataan rochts
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Door u-roor het gos de bonen no@mt : Rochts .

[Ue nemon nieL het hozepod .

Bij de kieft rochs .

PASOP,PASOP,PASOPII
steken deze zeer drukke weg over en gÍuillbij de fietser links of ..We

Opdrocht I :

Hoe heet het reseruoqt qqn de overkont von de weg :



Opdrocht ó :

Wot strsndde op lE december l92l op hoofd 24 von de hondsDossche
zearering ?
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Bij da "RoEondo " oongokomen volgon ule de LFl R .

Steek de tueg ov@r @n vervolg heE tietspod oon do andere zijde, .

Bij poddestoel 20899 goon u@ richting da dria zeeën .

Volg het FieEspod links om de porkaarploots haan .

Bij de poddestoel goon ue niet noor het strond moor noor z@@ .
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Opdrocht 7:

Woor komt het helauerk dot hier rechts stoot vqndcsn ?

Bij de volgendo poddostool goon u,@ nog steeds niet noor het strond .

Bij da T-spliEsing dia 90 groden is gedrooid goon rrr@ Dr. von Steijnuueg op .

tUe goon "nog" nieE noor Morio .

Op da T - splitsing pokken r.r,ro LFI Fl r.rloor op .

Opdrocht 8 :

Wqnneer we het noord hollonds duinreseruqqt in fietsen vinden we rechts
een put, wot is het nummet vqn deze put ?

Opdrocht 9 :

Von wie zijn hier de kqbels ?

27 : Wij n@m@n nieE de " korte uJ@g "

Opdrocht IO :

Hoeveel gekleurde tegeltjes heeft de nqchtegool ?

28 : Bij hot zoohuis goon u.re nieE noor links .



29 : Volg de Verspijckueg an rij de boulevord op .

Opdrocht ll :

l{oe heet de toren In het bos oon sw linkerkqnt ?

30 : tUe loton de "Duinenrij " links liggen

31 : Volg de oongegovon richEing op
de foto.
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Longs de dennen noor heE u,roud .

Bij pension " Pornossio " goon u,@ noor rechEs .

[Uo volgon dit tietspod en goon no enkele kilomeEers de gevoorlijke helling of .

Tr.uoo spoeluoides loten r.ue links liggen.

Bij de betoolouEomoot verloten u.re heE Noordhollonds duinroservoot .

Bii22903 sEokon wa da u@g over

op g@voorlijke drukke uueg !

Bij229OO goon uuo noor links

[Ue steken nioE over moor goon da Haarawog in .

Opdrocht 12 :

Tel de lsntoren pqlen in de tsinen bij hulsnummeÍs 73 en 75.

40 : PllS OP PRS OP PRS OP , ue steken uredorom da drvkka ur@g ov@r .

41 : Bij de tiets rechEs oF:

42: Bij busholte do voort goon wa de gelijknomig@ rrJ@g op .



Opdrocht 13 :

Wclke dieren stqqn bij no. 9 op hct hek ?

43:NieEnoor2468.

Opdrocht 14 :

Wot staot op het dak von Hopmon op de voert ?

44 : Bij einda B noor rochts .

45 : Ovor de sluis noor links .

46 : De brug over het bos in .
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Bij da €ouulige loon do u,@g ov@rsteken on het Fiotspod noor rechts goon volgen .

lUoor bromtietsors niet mog@n komen goon r.r.rij noor links .

Yarder longs " d@ Sm@E "

50 : Bij ondor " da l)avk " rechtdoor .

Opdrocht 15

Waor stoqn de letters t.L. voor ?

5] : [Ue nom@n de roEonde aen darde .
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Op de komloon linksot.

Op de roEondo rochrs.

Bij da driehoek Iinks oonhouden .

Rij longs de lopjeskot.

Vonot de guurEjesloon noor links longs MorEin Schilder .

Opdtocht ló :

J{oteer de nomen von de huizen vonof nommer óO t/m l3,2 .



57 : Bij ll Primo de zwarïe uog in .

[Ue goon ni@t noor de Fronsoos .moor v@ruolgen do urog .

[Uo overtrodan da r.uet niot .( moor goon noor rechts )

[Ue volgen de Blijdensteinsueg

DogrocreoEie links loten liggen .

Rechts de julionoloon op

LieFhebbers n@Ín@n do Fietscrossroute onderen goon rechtdoor.

Bi) da poddestoel volgen wa da LFI8.,

Bij da borokuil ( Eijd voor @@n v@rsnoporing ? ) botuonderan u;e hat uitzicht .

Hierno Fiotsen uro richting Schoorl.
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ó7 : No ong. 
.l00 

meEer links of de nieuuo u,@g op .

Opdrocht 17 :

Jloem drie soorten meeuwcn die hier broeden .

Opdrocht lE :

Ook dit uitzicht moeten we zien , hoeveel treden vocren ons noor de TOP
??

ó8 : llon het oinde von de lueg rechEs of .

Voor dc oose rechts of .

[Uo tioEson noor do r.r.ritto kark .

Bij de ochtorueg volgen uo de pijl .

Opdrocht 19 :

Welke bloem zien we op de wogenmokersstroot met het zelfde nommeÍ qls

deze opdrocht ?

72 t llruising sLeken lue rechE over .



Opdrocht 2O :

lloweel vogels zlen we op het scherm bif het nommer dot de helft ls vqn
dlt opdrocht nommer ?

73 : Bij het inhoolvorbod noor links.

74 z Weg ovorsteken rochÈdoor het fietspod op .

75 : Linksof en terug noor do huisjes .



Vragen : Historie van de lnvasie

Yraag 1. :Waar zager, de uitzetters van de fietspuzzeltocht een oud vrouwtje een
plattebeksmak maken ? Neem de vijfde letter van deze plaats .

Yraag2. '.Waar werd deze voorplaat gebruikt ?

Neem de vijf«le letter van deze plaats.

Yraag 3. :Waar heette de speurtocht "de kruistocht" ?

Neem de tweede letter van de plaats .

Vraag 4. :Bij welke plaats was de spreuk bij de puzzeltocht " Speuren et le speuren. " ?

Neem de derde letter van die plaats.

Vraag 5: Bij welke plaats is tijdens de reunie de afgelopen 5 jaar geenpuzzeltocht
uitgezet?
Van deze plaats nemen we de zesde letter .

Vraag 6. :Waar was de ptzzeltocht met daarin de vraag over de Calpan tank ?

De eerste letter van de plaats.

Yraag 7 : In welke plaats hadden we deze groepsindeling tijdens de puzzeltocht ?

Ton Tiny Hans Lijni
Max Henk Nel Dik
Bert Lidy Jan B. Jacqueline
Annemiek Els Ineke Anton

Jan Marion

Antwoorden ( maar in de fout.ieve volgorde) :



Vruag
lummer

gevonden letter . Positie in eind
woord.

1: pos. 4

2: pos.12

3: pos. 8

4: pos. 1 1

5: pos. 1

6: pos. 7

7: pos. 3

Antwoorden historie vragen :

Antwoorden artiest :

foto nummer : gevonden letter : Positie in eind
woord.

1 pos. 6

2: pos. 9

3: pos. 5

4: pos.l0

5: pos.2

Eindwoord :( 50 punten )

Na invullen van de antwoorden inleveren bij de rapportage
commissie.


