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Leuke opdrachten vandaag, bij het astronomisch uurwerk van Praag op de foto met 10 

Aziaten, die “smile” roepen, 10 teddyberen van minimaal 30 cm moeten op het dak van de 

auto zitten, we moeten op de foto met een Pool bij een plaatsnaambord in een 

veiligheidshesje, we moeten op de foto met de 2 oprichters van Skoda en tot slot moeten 

we een beeld vinden dat zich aan de rechterkant van de weg bevindt.

Onderweg komen we langs het Skoda museum en daar staan dan ook de 2 oprichters. Dit 

jaar maken we veel foto’s met Caroline d’r selfiestick en hieronder staat het resultaat van die 

foto en hoe het er van iets verder af uitziet. 

Ondertussen hadden we wat tips over de route gekregen van Jeroen, zodat we zonder 

problemen de juiste route vonden in de richting van Praag. Ondertussen werd er hard 

nagedacht over de beren opdracht en omdat Ikea ook beren in het assortiment heeft, werd 

besloten deze op te zoeken bij Praag. 

Maar eerst gingen we naar Praag, waar we snel richting centrum reden. Parkeren was een 

beetje lastig, maar voor het Intercontinental Hotal lukte het wel. Snel richting de klok en 

daar op zoek naar 10 Aziaten. We vonden eerst 3 Nederlandse jongedames die ons wilden 

helpen met filmen en fotograferen, maar ze vonden het zo leuk, dat ze ook meteen 

begonnen met het zoeken van Aziaten. Dat maakte het dus nog makkelijker voor ons. En dus 

werd ook deze opdracht succesvol afgerond. Met dank aan de 3 Nederlandse meiden en 10 

vriendelijke Aziaten, die volgens ons nog steeds geen idee hebben wat er nou gebeurde! 

Vervolgens volgas naar Ikea, snel door de winkel heen, 10 beren pakken, afrekenen, op het 

dak zetten, foto maken en weer naar de service balie om ze terug te brengen! Ideale winkel 

hiervoor. 

Eénmaal in Polen kwamen we 2 erg vriendelijke jonge gasten tegen, die onderweg waren 

naar een potje volleybal, maar best even met ons mee wilden richting begin van de 

bebouwde kom. Eén een hesje aan, de ander een foto maken en klaar. 

Helaas zijn we het beeld nooit tegengekomen, dit bleek ergens redelijk aan het begin wat 

verder van de weg te staan en was door erg weinig teams gezien.  

Maar aan het eind van de avond, het goede nieuws, we staan 1e samen met het Belgische 

team dat met een Lada rijdt. 

 

 

 

 

  

 



  



 


