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OPLOSSING HUMCOVEN TOURPUZZEL 2013 
 

1. Moeilijkheidsgraad 2: We zien een band. De pijl geeft het woord dikte weer. Het goede 

antwoord is banddikte. 

2. Moeilijkheidsgraad 3: We zien Joseph Smith. Joseph Smith was de eerste mormoon. Het 

plaatje van Joseph Smith groeit en de eerste M van mormoon wordt een H. Het goede 

antwoord is groeihormoon. 

3. Moeilijkheidsgraad 2: We zien een barst. De B wordt een K, de plus staat voor het 

woordje en. Met de s erbij wordt het antwoord Karstens, een Nederlandse renner die 

etappezeges boekte in alle grote rondes. 

4. Moeilijkheidsgraad 3: Wat we zien is het passeren van de c oftewel de c passeren. Als we 

de P veranderen in een L krijgen we declasseren. 

5. Moeilijkheidsgraad 1: Wat we zien is een bolero. Als we de L vervangen door een T, 

krijgen we de voormalige Columbiaanse wielrenner Botero. 

6. Moeilijkheidsgraad 2: We zien sa rond ni. Halen we de D hiervanaf dan krijgen we 

Saronni, voormalig renner en bekend ploegleider.  

7. Moeilijkheidsgraad 2: We zien een sp ring met een plank. Het goede antwoord is dus 

springplank. 

8. Moeilijkheidsgraad 2: We zien Spartacus, dat is de bijnaam van Cancellara. 

9. Moeilijkheidsgraad 1: We zien een bordeauxhond. Halen we het woord hond hier vanaf 

dan houden we Bordeaux over, een stad die al vaak als aankomstplaats van de Tour de 

France heeft gediend. 

10. Moeilijkheidsgraad 4: Een van de vele dansen is de quickstep, quickstep is tevens een 

wielersponsor. Het goede antwoord is de ex-sponsorpartner van Quickstep, Mapei. 

11. Moeilijkheidsgraad 2: We zien een waaier met daarop Mongolen. Het goede antwoord is 

mongolenwaaier.  

12. Moeilijkheidsgraad 3: We zien geel weer . Dit betekent dat we het woord geel terugop 

moeten lezen. Dan krijgen we leeg. Daarnaast zien we L op R. Het goede antwoord is 

leegloper. 

13. Moeilijkheidsgraad 3: We zien de S links en deze S is plat. Een ander woord voor slinks 

is vals. Het goede antwoord is vals plat, dit is een licht oplopende weg. 

14.  Moeilijkheidsgraad 1: We zien madeleines. Halen we de S ervan af dan houden we 

Madeleine over, een bekende col uit de Tour de France. 

15. Moeilijkheidsgraad 2: We zien de G landen. Als we van de E een O maken dan houden 

we Glandon over, ook een bekende col uit de Tour de France. 

16. Moeilijkheidsgraad 1: Het goede antwoord is sprintbom. 

17. Moeilijkheidsgraad 3: We zien de Party en de Tina. Een ander woord voor Party is Feest. 

Halen we de E uit feest en de T uit tina en combineren we beide woorden dan krijgen we 

het goede antwoord Festina, een voormalige Franse wielerploeg. 

18. Moeilijkheidsgraad 1: Het goede antwoord is koffiemolen. 

19. Moeilijkheidsgraad 3: We zien de franse sprinter Démare verbeeld op verschillende 

artikelen, die de indruk van een rage moeten geven. Verwijderen we de laatste E uit 

Démare dan houden we demarrage over. 
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20. Moeilijkheidsgraad 4: Een ander woord voor dof is mat. Een soort kunststeen is ocriet. De 

vraagtekens staan voor het woord hè. Het goede antwoord is hematocriet. 

21. Moeilijkheidsgraad 2: Landleven is een buitenblad. 

22. Moeilijkheidsgraad 3: Dolle domkop in het Engels is mad idiot. Zonder identificatie 

betekent dat we de letters ID eraf moet halen. Het goede antwoord is Madiot, de 

ploegleider van FdJ. 

23. Moeilijkheidsgraad 3: Een ander woord voor plaat is bord. Een synoniem voor strekking 

is teneur. Halen we de T van teneur af dan krijgen we het goede antwoord bordeneur, dat 

is de persoon die de tijdsverschillen toont vanaf de motor aan de renners. 

24. Moeilijkheidsgraad 2: Wat we zien is een baardman. Vervangen we een a door een o dan 

krijgen we Boardman, een voormalige Britse tijdritspecialist. 

25. Moeilijkheidsgraad 3: We zien Afghanistan. De afkorting voor Afghanistan is af. Het 

goede antwoord is afzien. 

26. Moeilijkheidsgraad 2: We zien het woord linksrijden verbeeld. Plakken we een K ervoor 

en halen we een S ervan af, dan krijgen we klinkrijden. Dat is het hangen van een renner 

aan de klink van de ploegleidersauto om zich zo mee te laten slepen (klinkrijder is ook 

goed gerekend). 

27. Moeilijkheidsgraad 3: We zien een flan in drievoud. Met een N erachteraan wordt het 

goede antwoord Flandrien, dat is een renner die de koers hard maakt en blijft rijden tot 

‘ter dood’. 

28. Moeilijkheidsgraad 2: We zien de K in de roos. Plaatsen we de letter K in het woord roos 

dan krijgen we het goede antwoord Rooks. 

29. Moeilijkheidsgraad 3: We zien twee personen in de kroeg die aan het kletsen zijn. Een 

ander woord voor foetsie is weg. Het goede antwoord is wegkletsen, wat zoveel betekent 

als het wegspringen uit een peloton of groepje van renners. 

30. Moeilijkheidsgraad 3: We zien 3,14 stier. 3,14 is in wiskundige termen het pi. Het goede 

antwoord is pistier. 

31. Moeilijkheidsgraad 2: We zien het tv-programma Koekeloere. Plakken we de S ervoor en 

veranderen we RE in de letter N dan krijgen we het antwoord skoekeloen, een wielerterm 

voor ravijn. 

32. Moeilijkheidsgraad 3: We zien de letter L in een wak dan de O en dan de letter I ook in 

een wak. Plaatsen we de L in het woord wak en de I in het woord wak dan krijgen we 

Walkowiak, voormalig Tour de France winnaar doordat hij in een rit 20 minuten 

voorsprong van de favorieten kreeg. 

Zin die uit de rebussen volgt: Dit stopte Pollentier onder zijn oksel. 

Antwoord op de zin: Een peertje met zuivere urine (of een soortgelijk antwoord). 

 

Uitleg: Michel Pollentier is een voormalig Belgisch wielrenner. Hij startte als een van de 

favorieten in de Ronde van Frankrijk van 1978 en werd leider in het klassement na zijn 

ritzege in de voorlaatste bergrit op Alpe d'Huez. Bij de dopingcontrole probeerde hij echter 

fraude te plegen. Hij had volgens de overlevering zuivere urine verstopt in een peer onder 

de oksel die hij via een slangetje probeerde af te leveren om zo een positieve test te vermijden 

(Bron: Wikipedia).  


