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Ergens rond half zeven maar even de rest van de Runners wakker gemaakt met het altijd 

vrolijke “Wakker worden” van Jochem Myjer. Inmiddels een vast ritueel….  

De opdrachten van vandaag zijn weer lekkere doe opdrachten. Drie keer een kerkklok 

luiden, een originele D-Mark meenemen, een Tsjech inpakken als mummie met WC papier, 

zitten achterin de kofferbak van een Trabant en een Tosti bakken in een supermarkt. 

We zijn direct vanaf de start Osterode ingegaan en daar in een supermarkt meteen onze slag 

geslagen. Vervolgens naar Bad Lautenberg, waar we met de kerkklokken mochten spelen. 

Het leuk was dat er in de kerk zelf 1 klok aanwezig was, maar dat er halverwege de berg 

achter het dorp nog een toren stond, waarin 3 klokken hingen die ook vanuit de kerk 

bediend werden. Alles ging via een paneel, waarop dus 4 schakelaars zaten en we konden aan 

de gang. Het bleek echter dat de klokken nog blijven luiden als je de knop hebt teruggezet, 

dus het duurde wel even voordat we slechts keer de klokken horen luiden. De inwoners van 

het dorp zullen zich wel afgevraagd hebben wat er aan de hand was, maar het waren duidelijk 

“die verrückten Holländer”. 

In hetzelfde dorp vonden we een muntstuk van DM 0,50 en DM 2,00. Omdat er in de 

omschrijving stond een i.p.v. één vonden wij dat een muntstuk van DM 2,00 ook zou moeten 

kunnen. Helaas dacht de jury daar ’s avonds anders over. 

Tijdens onze rit richting Halle kregen we een tip, dat er bij de lokale VW dealer 3 Trabi’s 

zouden staan. Wij met veel kunst en vliegwerk bij de dealer aangekomen (we waren iets te 

ver doorgereden), blijken de 3 Trabantjes net afgelopen zaterdag opgehaald te zijn…… 

Snel verder en ineens zag Caroline een Trabant staan. Snel erheen, bleek de eigenaar er even 

niet, maar die kwam er zo aan. En gelukkig mochten de dames plaatsnemen in de kofferbak. 

Het nog originele reservewiel werd er even uitgehaald en de dames konden plaatsnemen. 

Vlak voor de camping nog een Tsjech ingepakt, tot grote hilariteit van z’n familie met wie hij 

rustig een broodje zat te eten. 

Zoals al eerder aangegeven, helaas 

niet de volle mep punten, ondanks 

verwoede pogingen de jury te 

overtuigen. Maar met de 8 punten 

van vandaag en de 9 van de 1e dag, 

staan we wel gedeeld 1e met 2 

andere teams.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


