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Oplossing BHM-TOURPUZZEL 
 

1. Moeilijkheidsgraad 4: Wat we zien is een afzetlink (een van de activiteiten op marktplaats 

is goederen afzetten). Zet wordt Z en we halen een L ervan af. Dit levert afzink op, een 

term uit het wielerjargon voor afdaling.  

2. Moeilijkheidsgraad 3: Wat we zien zijn plafondprijzen. Een ander woord voor prijzen is 

eren en D wordt N. Dit levert plafonneren op, een wielerterm voor een coureur die niet 

meer goed vooruit komt. 

3. Moeilijkheidsgraad 3: Wat we zien is een klim u met it erachter. Een ander woord voor u 

is ge. Dit levert klimgeit op. Berggeit is hier ook goed gerekend. 

4. Moeilijkheidsgraad 5: Wat we zien is een banenstop. We halen de N ervan af en we halen 

het eind ervan af, oftewel de letter P. Dit levert Banesto op, een voormalige wielerploeg.  

5. Moeilijkheidsgraad 3: Wat we zien is een darbrigade. We halen de B ervan af en dan 

houden we de voormalige topsprinter Darrigade over. 

6. Moeilijkheidsgraad 2: Wat we zien is een van de presidentskandidaten in de Verenigde 

Staten, te weten Ron Paul. We gebruiken alleen zijn achternaam en halen er een L vanaf. 

Dat levert Pau op, veelvuldig aankomstplaats in de Tour de France. 

7. Moeilijkheidsgraad 3: Wat we zien is een rond schilderij van de Franse schilder Manet 

oftewel een ronde Manet. Een ander woord voor ronde is tour en de N wordt een L. Dit 

levert de fameuze col Tourmalet op. 

8. Moeilijkheidsgraad 4: Een ander woord voor ooit is eens. Een ander woord voor middag 

is noen. Een soort beleg is kaas. Eens moet gelezen worden als een ‘S’. Kaas moet 

gelezen worden als meerdere k’s oftewel ‘KK’. De S komt voor het woord noen en de KK 

komt in het woord noen. Dit levert de wielerterm snokken op, wat zoveel is als met korte 

rukken versnellen aan de kop van een groep renners. 

9. Moeilijkheidsgraad 3: Wat we zien is dat aan ‘zin’ ‘ken’ vastzit. Dit kunnen we 

samenvoegen tot aanzinken. Een ander woord voor zin is trek. Dit levert de wielerterm 

aantrekken op, dat houdt in de sprint voorbereiden voor de sprinter uit de ploeg door 

steeds sneller te gaan rijden. 

10.  Moeilijkheidsgraad 1: Wat we zien is een jong konijn. De algemene term voor een jong 

konijn is lamprei. We halen de i ervan af en dat levert ons Lampre op, een wielerploeg. 

11. Moeilijkheidsgraad 3: Een ander woord voor onstuimig is fel, een ander woord voor 

brengen is leveren. Weer, zoals vaak in cryptopuzzels, betekent dat je het woord wat 

ervoor staat terug op moet lezen. In dit geval moeten we dus fel terug op lezen, zodat we 

lef krijgen. Gecombineerd met leveren krijgen we dan lefleveren. Nu halen we nog de L 

en de N ervan af en dan komen we uit op Lefevere, de bekende ploegleider van Omega 

Pharma-Quick Step. 

12. Moeilijkheidsgraad 4: Een ander woord voor meng is roer, dit levert inroering op. In het 

woord roer moeten we nu ing plaatsen. Dan komen we tot roinger. Dan moeten we nog 

de m ertussen zetten. Dit levert de voormalige topwielrenner Rominger op. 

13. Moeilijkheidsgraad 1: Wat we zien is het logo van uitzendbureau tempo-team en een 

beul. Dit levert tempobeul op. 



BHM-TOURPUZZEL ©M.J.C. Ghijsen 2012. Mede mogelijk gemaakt door Bijlesnetwerk. 

 

14. Moeilijkheidsgraad 2: Wat we zien is K uit N bij TER. Als we de N omvormen tot EN 

levert dit kuitenbijter op. 

15. Moeilijkheidsgraad 4: Stoppels zijn onder andere kinharen. Dit moeten we lezen als K in 

HAREN. Als we de k nu in het woord haren plaatsen, krijgen we de wielerterm harken, 

wat zoiets is als krampachtig fietsen. 

16. Moeilijkheidsgraad 2: Wat we zien is middelkramp. Wanneer we de letter R hiervan af 

halen, levert dit ons de eerste Nederlandse etappewinnaar in de Tour, Middelkamp, op. 

17. Moeilijkheidsgraad 3: Wat we zien is bartaal. Wanneer we een letter A uit het woord 

verwijderen en een I erbij doen, dan levert dat ons de befaamde Italiaanse wielrenner 

Bartali op. 

18. Moeilijkheidsgraad 5: Wat hier uitgebeeld staat is het werkwoord zoeven. Wanneer we de 

G in het woord zoeven plaatsen komen we tot zogeven. Als we vervolgens nog de eerste 

letter van dit woord omwisselen met de vijfde letter van dit woord, levert dit Vogezen op. 

19. Moeilijkheidsgraad 2: Wat hier uitgebeeld staat is de benenwagen. Maken we van de 

eerste N een Z en van de tweede N een M dan levert dit bezemwagen op. 

20. Moeilijkheidsgraad 1: Wat we zien is een massaprint. Als we de letter S hiertussen 

plaatsen dan levert dit massasprint op. 

21. Moeilijkheidsgraad 3: Spinrag houdt in dat we het woord rag moeten omdraaien, we 

krijgen dan gar. Het eerste ‘-‘ teken staat voor het woord min, het tweede ‘-‘ teken 

betekent dat we de letter M eraf moeten halen.  Dit levert Garin op, de eerste winnaar van 

de Tour de France. 

22. Moeilijkheidsgraad 3: Wat we zien is een car touch. Met de letter E daaraan vast komen 

we uit op cartouche, dit betekent zoveel als een van vele versnellingen/demarrages.  

23.  Moeilijkheidsgraad 1: Wat we zien is een breuk in K. Dit levert Breukink op. 

24.  Moeilijkheidsgraad 2: Wat we zien zijn ballen die aan de linker kant staan. Als we de r 

van linker afhalen, levert dit linkeballen op. 

25. Moeilijkheidsgraad 2: Hier draait alles om de afkortingen van de verschillende woorden. 

Liter is L. Zwaveldioxide is SOO. Straal = R. Uranium = U. Wanneer we deze letters door 

elkaar heen husselen levert dit een bekende berg uit de Tour de France op, de Soulor. 

26. Moeilijkheidsgraad 2: Wat we zien is het monteren van een rem oftewel remmonteren. 

Wanneer we een m hier vanaf halen komen we uit op remonteren, dit is de wielerterm 

voor het adequaat reageren op een demarrage of versnelling van een andere coureur. 

27. Moeilijkheidsgraad 3: Wat we zien is R aan K. Een ander woord voor slee is bob. Als we 

bob invoegen in R aan K dan levert ons dit Rabobank op. 

28. Moeilijkheidsgraad 2: Wat we zien is een kinderkopjestrook. Een ander woord voor 

kinderkopje is kassei. Daarmee komen we uit op kasseistrook. Ook goed gerekend hier is 

alleen het woord kinderkopjes.  

29. Moeilijkheidsgraad 5: Wat we zien is RAA in PIT (een van de vele 

synoniemen/mogelijkheden voor midden). Wanneer we RAA in het woord PIT plaatsen, 

krijgen we piraat. In het peloton is natuurlijk maar een iemand met de bijnaam piraat en 

dat is Pantani. Dit was een van de moeilijkste rebussen in de hele puzzel vanwege de vele 

omvormingen. 
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30. Moeilijkheidsgraad 4: Een ander woord voor echt is voorwaar. Douwe Egberts afgekort 

is DE. We krijgen dan het woord voorwaarde. Een synoniem voor voorwaarde is 

criterium, oftewel de welbekende kermiskoersen na de Tour de France. 

31. Moeilijkheidsgraad 5: Het pijltje staat afgebeeld boven kannibaal vier. De bijnaam 

kannibaal in het peloton behoorde toe aan Merckx. Dit levert Merckxvier op. Van het 

woord Merckxvier moeten we 15K afhalen. 15 in Romeinse cijfers is XV dus we moeten er 

de letters XVK vanaf halen. Dit levert Mercier op, een befaamde Franse wielerploeg uit 

het verleden. Dit was een van de moeilijkste rebussen in de hele puzzel vanwege de vele 

omvormingen. 

Zin die uit de rebussen volgt: Zo geraakt men bij het zwarte klooster. 

Antwoord op de zin: (Via de) Passage du Gois. 

 

Uitleg: De Franse vertaling van zwart klooster is noir moutier. Noirmoutier is het eiland dat 

met de Franse kust verbonden is door middel van de beroemde Passage du Gois, waar de 

Tour de France vorig jaar vertrok en waar in 1999 nog vele renners hun onheilstijding 

kenden. 


