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Opdr. Uitleg
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4.

A-klasse: De plaatsnaam ARNHEM stond langs de weg in drie delen, eerst
de plaatsnaam HEM, daarna de RC “N” en dan nog een herstelopdracht
AR.
Eerst de herstelopdracht uitvoeren en terug op de viersprong de opdracht:
na plaatsnaam (HEM) uitvoeren en nogmaals de herstelopdracht AR.
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5.

A-klasse: Op het eerste bord stond “C C” maar dat werd niet gevraagd, er
werd gevraagd om twee losse borden met een “C”. Na de RC “C” en het
bord “C” uitvoerbaar.
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7./11. A-klasse: De opdrachten: Na kombord en RC en na zwarte letter zijn
uitvoerbaar. Na routecontrole klinkerweg R niet, door de ritpijl gaat de
klinkerweg over in een asfaltweg.
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15.

Een foto van juffrouw Ank van de Luizenmoeder was er geplaatst, maar op
basis van deze foto is de opdracht niet uitvoerbaar omdat er ank stond in
plaats van Ank, maar zag u het voorwerp (ank) wat een goudsmid gebruikt.
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19.

Hoe moeten we dit nu weergeven? Urk is een eiland dat niet meer bestaat.
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20.

Op de viersprong stond in de weg naar rechts een bord met de tekst “DWL”
in plaats van “DLW”, maar zag u ook het tweede bord met de tekst
“VERBODEN TOEGANG ……..”, opdracht dus niet uitvoerbaar.
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22.

Op het bord stond inderdaad André van Duin (wie kent hem niet?), André
KK4
van Duin is zijn artiestennaam, zijn naam is Adrianus Marinus Kyvon, toch is
opdracht 23 niet uitvoerbaar, u mag niet gebruikmaken van hetzelfde
oriënteringspunt in de vorige of dezelfde routeopdracht.

26.

Dit is een tweepersoonsbank, een bank voor twee personen is toch wat
anders, u kunt er gerust met meer personen op gaan zitten. Op de
viersprong daarna stond het verkeersbord aanduidende voetpad. Niet het
voetpad oprijden, maar wel op de volgende viersprong naar rechts, u bent
de bank en de twee personen gepasseerd om de opdracht uit te voeren.
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34.

Op de afbeelding van Olivier B. Bommel stond een vat en in het vat zit een
stop en die stop wordt ook bommel genoemd.
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35.

Na RC “L” stond er een bord met: Na Olivier B. Bommel links, dit is een
herstelopdracht en in herstelopdrachten mogen wel afkortingen worden
gebruikt, die in het reglement niet voorkomen (zie a.u.b. reglement), dus
deze herstelopdracht eerste uitvoeren en daarna alsnog opdracht 35.
Olivier B. Bommel wordt ook wel ‘heer van stand’ genoemd.
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36.

Volgens het reglement dient u te stempelen, tevens kreeg u via de
routebeschrijving ook de opdracht om te stempelen.

St. St.

vraag De gevraagde plaatsnaam was: NOOITGEDACHT. Indien dit op uw
controlekaart is ingevuld, dan krijgt u een aftrek van 10 (bonus)punten.

Nooitgedacht

37.

Na het uitvoeren van opdracht 36. Zag u links dit verkeersbord
.
Daardoor was de weg richting de stempelcontrole een weg met gescheiden
rijbanen en kon u opdracht 37 uitvoeren op de rotonde.
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42.

De eerste afbeelding was de Duitse vlag, maar zag u ook het plaatje van de
Belgische vlag (plant).

44.

Ezelsoor is het oor van een ezel en ook een plant en ook het omgekrulde
hoekje van het papier, dus opdracht 4x uit te voeren.
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50.

B- en C-klasse: Opdracht is niet uit te voeren. U mag niet rechtdoor rijden,
is enkel bedoeld voor bestuurders met een tractor, zie ook uitleg A-klasse.
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50.

A-klasse: U wordt geacht met een tractor te rijden, maar ook dan mag u
niet rechtdoor. De puzzelrit gaat volgens het reglement enkel over wegen
die met een auto en/of motor bereden mogen worden.
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53.

Deze afkorting staat niet in het reglement: VRW., wel VRW zonder punt.
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54.

Een dobbelsteen wordt ook wel teerling genoemd, maar deze stenen waren
niet juist. De ogen van de bovenkant en de onderkant van een dobbelsteen
moeten samen zeven zijn en dat was hier niet het geval.
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56.

Bovenaan uw routebeschrijving stond, dat tijdens de opdrachten 56. en 57. H H 8
de kleur zwart de kleur wit was. De klinkers op het bord waren zwart en dan
blijft inderdaad de tekst P NKST RR T over. Daarna opletten dat nog steeds
de kleur zwart de kleur wit was en op de einde weg gedwongen (door dit
verkeersbord
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naar links en vervolgens nogmaals langs RC “H”.

59.

Enkel even de letters noteren in de volgorde van het passeren, zie ook
opdracht 68.
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64.

B- en C-klasse: Voordat u bij het plaatje met Frans Bauer kwam, passeerde U A E
u een herstelopdracht 1L, deze eerst uitvoeren en daarna ook de ritpijl
opvolgen.

64.

A-klasse: eerst kwam u langs vier landencodes plus een herstelopdracht
1L, na deze herstelopdracht uitgevoerd te hebben kon u de vijfde
landencode (E) waarnemen, dus op de einde weg eerst naar rechts
vanwege de ritpijl.
Pas in opdracht 65. de ritpijl negeren. Daarna nog naar links de opdracht
uitvoeren.
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64.

B- en C- klasse: Op de afbeelding stond Frans Bauer, maar er werd
gevraagd naar een hele bekende zanger. Frans stond er maar deels op.
Maar zag u ook het zangvogeltje op de afbeelding? Opdracht dus wel
uitvoerbaar.
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66.

B- en C- klasse: Opdracht is uitvoerbaar op basis van de som (optelling 99) stempel B
en de som (81 + 18 =).

66.

A-klasse: Als een WW door de uitzetter wordt geplaatst, mag het niet zo’n
stempel B
WW zijn, zie reglement. Maar toch niet langs RC “B” rijden, omdat u in het
begin van deze rit langs een situatieschets bent gekomen, waarop van deze
kant geen wegen naar links voorkomen.

68.

Een vervolg op opdracht 59. Van deze letters A, M, B en C was nu enkel de
C nog overgebleven. De A (eerste letter) en de M en B (eerste plus tweede
letter van het alfabet) waren na de eerste passage niet meer aanwezig.
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70.

Nog een val met verkeersborden, maar in de routebeschrijving stond
verkeerborden, dus rechtdoor en dan niet keren bij RC “F” in verband met
het keerverbod van één van de verkeersborden.
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Dank voor uw deelname en graag tot ziens bij een van de volgende ritten in 2019.
Bertus van de Horst (uitzetter)
Henk en Jannie Hazeleger (controleurs)
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