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2 A B C A

2. Eerste weg links (Walter van Amersfoortstraat)
Om ook de nieuwe rijders onder ons te laten ervaren wat het met je doet op het moment dat je bij 
een routecontrole (RC) komt, hebben we er direct aan het begin een geplaatst waar je verder 
helemaal niet over hoeft te twijfelen. Een zogenaamde langsrijder die je dus direct in het eerste 
vakje van je controlekaart kunt noteren.

3 - 5 A J C T J C J C T G

3. Na twee elven, boom en elf weg rechts (VADNA)
4. Einde weg links
5. Tweede weg rechts
In de A-klasse hoefde je je niet druk te maken om de meervoudsvormen van elf (getal) en elf 
(mythisch wezen), Dat lieten we over aan de B- en C-klasse. Waar je wel rekening mee moest 
houden was het feit dat de boom een erg breed bladerdak heeft. Je hebt dus rondom de boom een 
volgorde probleem. Je kan hier alleen gebruik maken van de elven (twee maal het getal elf). 
Opdracht leek dus niet uitvoerbaar, maar gelukkig stonden er verder in de straat ook nog genoeg 
bomen en nog weer wat verder passeerde je een huis met huisnummer 11. Op enkele grijze paaltjes 
stond weliswaar ook twee enen naast elkaar, maar dit was geen elf. Dit zijn losse stickertjes waarbij 
ook nog andere losse cijfers aanwezig zijn.

3 B C J C

3. Na twee elven, boom en elfen weg rechts (MUG)
Ja, wat is nu ook alweer het meervoud van elf (getal) en het meervoud van elf (mythisch wezen) … 
Om daar allereerst een antwoord op te geven, het meervoud van elf (getal) is elven en het 
meervoud van elf (mythisch wezen) is elfen. Deze kennis had je echter niet nodig en wel om 2 
redenen niet. De eerste reden is het feit dat de boom een dusdanig breed bladerdak heeft dat de 
elven, de boom en de elfen niet geheel na elkaar komen en dat is wel een vereiste bij 
oriënteringspunten (zie artikel 8c). Maar de oplettende rijder zag direct al de toevoeging (MUG) en 
deze boom is niet door de uitzetter geplaatst ... 

6 A B C B K

6. Einde weg rechts (A/B klasse)
6. Einde weg links (C klasse)
Ja, dit 'kruispunt' is een einde weg. In de rechtdoorsituatie zie je verkeersbord C11 aanduidende 
Gesloten voor motorfietsen. Tijdens het rijden van een puzzelrit zijn deze wegen voor jou niet 
aanwezig (zie artikel 5a).

7 A B H
7. Na “SCHOOL” eerste weg rechts
oriënteringspunt duidelijk aanwezig, geen enkel probleem. 

8 / 9 A
B H J J C 
C T T G G 

B E
anders

8. Na twee enen aanhoudend weg rechts (VADNA)
9. Na “GEFELICITEERD” rechts (MUG)
Tja, wat kunnen we hier van zeggen … de rit heeft de naam "Rondje Achterveld" en dit was toch wel 
een rondje door Achterveld. Gewoon volhouden en de juiste wegen afstrepen. Indien je dat goed 
deed eindigde je netjes bij het bordje "GEFELICITEERD". Want dit goed volbracht hebbende is een 
compliment waard.

8 / 9 B
B H J J C 

C T B E
anders

8. Na twee enen aanhoudend weg rechts (VADNA)
9. Na “GEFELICITEERD” rechts (MUG)
Tja, een voor de B-klasse zeer uitgebreide en uitdagende aanhoudend opdracht. De rit heeft de 
naam "Rondje Achterveld" en dit was toch wel een rondje door Achterveld. Gewoon volhouden en 
de juiste wegen afstrepen. Indien je dat goed deed eindigde je netjes bij het bordje 
"GEFELICITEERD". Want zeker voor de B-klasse is het volbrengen van deze opdracht een groot 
compliment waard.

A B C 1 Een gratis routecontrole voor iedereen

12 A B C
L

LL

12. Voor ritpijl rechts
Indien je pas net voor de ritpijl naar rechts ging dan ging je feitelijk niet naar rechts. Je gaat dan 
namelijk gedwongen naar rechts oftewel gewoon rechtdoor. Om op deze situatie voor de ritpijl naar 
rechts te gaan moet je al voor het driehoekje naar rechts.

14 A B R
14. Na twee tweeën, drie drieën en vier vieren aanhoudend weg rechts (MUG)
Wij denken dat de B-klasse rijders bij het lezen van deze opdracht al direct in de stress schoten ... 
Maar zoals je hebt gemerkt kan een aanhoudend opdracht ook zeer kort zijn.
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15 - 17 A B R R O R O P

15. Na bordje “22”, bordje “333” en bordje “4444” rechts
16. Eerste weg rechts
17. Einde weg links (Hessenweg)
Hier was het van belang om twee zaken te onderkennen. Ten eerste het feit dat in opdracht 14 de 
cijfers oriënteringspunten zijn en in deze opdracht de bordjes. Dit zijn niet dezelfde 
oriënteringspunten en kan dus prima. Het tweede  wat je door moest hebben is dat er in opdracht 
15 geen 'weg rechts' staat maar 'rechts'.

15 - 17 C R O R R O

15. Na “4444” en “333” rechts (MUG)
16. Eerste weg rechts
17. Einde weg links (Hessenweg)
Hier gaat het er om dat je door hebt dat we vragen om eerst "4444" en daarna "333". We lezen 
weliswaar van links naar rechts dus dat zette je wellicht op het verkeerde been want langs de weg 
kwam je toch echt eerst langs "333" en daarna pas bij "4444".

Stempel

Stempel

Om een beetje afleiding te brengen op opdracht 19 hebben we op weg naar de tekst "POSTWEG" 
een stempelcontrole geplaatst. Deze was geheel correct dus conform het reglement plaats je een 
stempel in het eerstvolgende vrije vakje van je controlekaart
(zie artikel 3a).
De bijgeplaatste tekst "Plaats een stempel in het eerstvolgende vrije vakje van je controlekaart" is 
een herstelopdracht. Deze dien je uit te voeren oftewel naast de reglementaire stempel plaats je 
nogmaals een stempel.

19 A B C D

19. Voor “POSTWEG” rechts
Dan weer verder op zoek naar de tekst "POSTWEG" welke duidelijk aanwezig is op de wegwijzer aan 
het begin van de Postweg. Indien je op dat punt echter dacht dat je voor de tekst naar rechts gaat 
dan heb je het mis. De weg is van de ene berm tot de andere berm, oftewel de tekst staat midden in 
de weg en je kan hier dus alleen maar naar rechts indien er had gestaan 19. Bij "POSTWEG" rechts.

21 A S U T S U S

21. Na tractor en trekker rechts (MUG)
Je zag bij het binnenrijden van De Glind een trekker (truck zonder oplegger) maar deze was niet 
relevant, bij het rijden van het eerste ommetje zag je een tractor met aanhanger en aan de andere 
kant nogmaals een tractor. Daar het woord trekker een synoniem is van het woord tractor kon je 
direct na het eerste rondje rechts.

22 A B C U S Q anders

22.	Na douaniers en stropers links (MUG)
De douaniers waren duidelijk in beeld en zullen geen probleem hebben opgeleverd. Daarna is het 
slechts doorhebben dat we op zoek zijn naar of een (illegale) jager of een machine die stro tot balen 
perst. Deze laatste machine hing achter de tractor die je na de douaniers tegenkwam.

A B C 2 Een gratis routecontrole voor iedereen

24 A B C X

24. Na de namen van de huidige trainers van Feyenoord, PSV en Ajax rechts
De namen van Jaap Stam en Mark van Bommel stonden correct gespeld. De naam Eric van Hag 
klopt niet. Dat we ook een bordje hadden bijgeplaatst waarop toch de juiste naam van Erik ten Hag 
stond helpt je echter niet verder. PSV (Philips Sport Vereniging) is een niet toegestane afkorting (zie 
artikel 7). 

29 A W

29. Bij rotonde eerste weg rechts
Dit is een rotonde waar we vaker gebruik van maken. Bij de A-klasse stond echter niet de 
toevoeging (VADNA) dus eerst even rechtdoor. Dan wellicht heel vreemd dat je door moest gaan 
met opdracht 46, maar dat was toch echt wel de bedoeling. Na dit te hebben volgehouden tot 
opdracht 50 kon je nu de rotonde wel middels (VADNA) verlaten.

30 B C Y
30. Eertse weg links
Even checken of de navigator zo halverwege nog scherp is. Er staat eertse weg in plaats van eerste 
weg.
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31 A B C B I anders

31. Na 3e minister-president van Nederland links
Op het plein stond uitleg over sinds wanneer de term minister-president   van Nederland gevoerd 
wordt. Willem Schermerhorn was de eerste, Louis Beel was de tweede en de vierde minister-
president  van Nederland en Willem Drees (sr.) was de derde minister-president . van Nederland. 
Toch kon je niet na de afbeelding van Willem Drees links gaan. Dat had wel gekund indien dit de 
eerste afbeelding was geweest. Nu kwam je eerst Jan de Quay tegen. De Quay was de vijfde 
minister-president, maar wel de eerste die je tegenkwam. Je was dus begonnen met tellen, dan 
moet je dit volhouden. Dus de Quay als eerste, Drees als tweede en Beel als derde minister-
president die je tegenkwam.

3 Wederom een gratis routecontrole om de opdracht af te sluiten

35 / 36 B C Z

35. Bij eerste rotonde derde weg rechts
36. Bij tweede rotonde eerste weg rechts
Opdracht 36 is een opdracht die nooit uitgevoerd kan worden. Na de rotonde van opdracht 35 moet 
je weer opnieuw beginnen te tellen dus eerst een rotonde om vervolgens bij een tweede rotonde te 
geraken. Echter op 'n rotonde is de ronddraaiende weg de weg rechtdoor. Je blijft hier dus 
eindeloos op de 1e rotonde rondrijden. Of je wordt er middels een ritpijl (zoals in dit geval) van 
afgeleid.

39 A B C
V

V V

39. Na presentator van televisieprogramma “Wie is de Mol” rechts
Zoals altijd ook nu weer goed lezen wat er staat. Er staat tekst tussen quotes waarvan de 1e letter 
een hoofdletter is en niet geheel uit hoofdletters bestaat. Oftewel we zijn op zoek naar een 
presentator van een telvisieprogramma om vervolgens de straat met de naam "Wie is de Mol" rechts 
in te rijden. Matthijs van Nieuwkerk is een presentator van een televisieprogramma en de straat 
rechts hadden we omgedoopt tot "Wie is de Mol" middels een zelfgemaakt straatnaambord. Er 
stond weliswaar veel meer tekst op het bord maar een zelfgemaakt straatnaambord is een wit bord 
met zwarte letters waarvan het als straatnaam diende deel is onderstreept (zie artikel 10).

41 A B C A

41. Na schrikhek, “ZEGHEWEG 15” en “WOUDENBERG” rechts
Op zich lijken alle oriënterinspunten aanwezig. Echter degenen die echt goed gekeken hebben 
zagen dat de tekst "ZEGHEWEG 15" niet een goede tekst is zoals we dat binnen de puzzelsport 
verwachten. De letters en cijfers waren niet goed aangesloten waardoor het een rij van 'rare' tekens 
is maar zeker niet de tekst "ZEGHEWEG 15".

4

En weer een routecontrole voor iedereen (ook wel langsrijder genoemd).
Dit om een ieder weer op de juiste route te krijgen. De A-klasse rijders met name hebben de 
herstelopdracht bij deze langsrijder nodig omdat men anders weer zou beginnen met de 
routeopdrachten die men eerder al na routeopdracht 29 uitgevoerd heeft.

54 C C
54. Na “SCHOOLZ0NE 30” eerste weg rechts
Indien je dacht dat de tekst uit de opdracht correct was, kijk dan nog eens heel goed. 

55 C E

55. Einde weg rechts
Zoals ook in de routebeschrijving aangegeven laten we de C-klassers een blik werpen op hetgeen 
de A- / B-klassers aan het doen zijn op dit plein. Wil je de volgende keer ook meer uitdaging dan 
wordt het wellicht tijd om over te stappen naar de B-klasse 😊😊. Indien je netjes de opdracht hebt 
uitgevoerd wordt je beloond met een RC "E".

56 A B D F D F D

56. Na “SPIL” eerste weg rechts
Dat de eerste tekst SPIL niet het woord SPIL bevatte maar dat dit twee teksten waren SP en IL was 
voor een ieder nemen wij aan duidelijk. Dit was ook de bedoeling, want daarna begon de ellende 
pas 😊😊.  Je bleef nu steeds weer tegen de herstelopdracht IL aanrijden. Even volhouden en dan kwam 
je er wel uit.

A B C 5 Weer een gratis langsrijder
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65 A B C
Stempel

G

65. Einde weg rechts
Niet een opdracht waar je op het eerste gezicht van zal zeggen dat daar mogelijk een val in kan 
zitten … maar toch wel. Je bent na het uitroepteken een 'bijzondere' weg ingereden. Dit is namelijk 
een zeer brede weg met een middenberm. Dus een wegdeel heen, een middenberm en een 
wegdeel terug. Einde weg rechts voer je dan ook niet uit indien je aan het einde van de 'heenweg' 
rechts gaat want de weg naar links is doodlopend. Je gaat dus gedwongen naar rechts oftewel 
rechtdoor. Dan hebben we voor degenen die dit wellicht  door hadden een afleiding geplaatst in de 
vorm van een stempelcontrole en we laten je keren. Je hebt nu nog geen einde weg rechts 
uitgevoerd. Dus na terug gereden te zijn niet op de asfaltweg naar rechts gaan maar nog even 
oversteken naar het weggetje voor het bedrijf aan de overkant om daar de RC "G" op te halen.

69 A B
H H H H 

H

H I 

H J

69. Bij rotonde tweede weg rechts
Voor A- en B-klasse een klein geintje op een normaal gesproken op zondag rustige rotonde bij de 
ingang van Pon Automobielbedrijven. We hopen dat het er vandaag ook rustig was, maar indien je 
de opdracht en vooral de herstelopdracht op de routecontrole H goed las had je ons inziens al snel 
door dat je 5x een H kon opschrijven en weer verder kon.

73 A L

73. Na bij, bij “Na”, voor voor links
Na bij en bij "Na" zullen het probleem niet zijn. Dan gaat het dus om de voor voor. De voor staat 
inderdaad nog voor het straatnaambordje "Na". Dit is echter geen probleem het gaat er om of de 
voor wel voorbij de straat die "Na" heet staat en dat is inderdaad het geval.

73 B L
73. Voor voor, bij “Na”, na bij links
Voor de B-klasser geen probleem toch? Opdracht kan niet, je kan niet eerst voor iets komen om 
vervolgens nog bij en na iets te komen. De juiste volgorde in deze is Na, bij, voor.

73 C L

73. Na bij, voor “VOOR” links
Voor de C-klasser een ietwat eenvoudigere vraagstelling. De afbeelding van de bij was duidelijk 
aanwezig en ook de tekst "VOOR" stond netjes aan de overkant van het kruispunt. Je kon hier dus 
na bij en voor "VOOR" naar links.

77 A B
Stempel

R
N

77. Na brug, “SNORRENHOEF”, “ACHTERVELD GEM. LEUSDEN” en “AMBC” einde weg rechts 
(afstand ca. 6 km)
Na het stempelen Achterveld weer binnenrijdend er niet klakkeloos van uitgaan dat de bordjes die 
er in het begin stonden er nu ook staan … Het verkeersbord C11 aanduidende Gesloten voor 
motorfietsen welke er bij aanvang van de rit stond is namelijk vervangen door een zelfgemaakte 
variant op dit bord. Oftewel dit is geen einde weg meer. Degene die dit gezien hebben, hebben 
wellicht het einde weg dan uitgevoerd op de volgende einde weg situatie. Helaas ook dat is niet 
goed want indien je nog scherper hebt gekeken zag je dat er in een van de wielen een 4 stond. Een 
rond wiel met daarin een 4 ...

78 A B C B F A

A

B A

F A

78. “Rentinckstraat” links
Aan het einde nog extra opletten. Allereerst staat daar 'ineens' een groene brievenbus in de Jan van 
Arkelweg. Deze maakt dat je daar niet door kan (zie artikel 5f), dus gedwongen naar rechts. Na de 
RC "B" dan goed opletten dat je alsnog niet de Rentinckstraat in kunt rijden. Er staat een 
zelfgemaakt straatnaambord dat niet aan de juiste eisen voldoet (zie artikel 10). Dus nog even de RC 
"F" ophalen om vervolgens correct te finishen.
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