
Opdracht Goed Fout Uitleg

1 A Y
U vindt geen andere vlag meer nadat u gestart bent. Anders zou er nog een blauwe vlag 
geplaatst moeten zijn en dat was niet het geval.

5 B  Bij de picknickbank links van de weg kunt u het weggetje langs een boom inrijden.

1 Voor iedereen.

10 C
Een weg mag maar uit één aard bestaan, bv. asfalt of klinkers. Hier gaat de weg over van 
asfalt in klinkers. (PMN 5.c.)

11 H
DC     
E

U zocht een half wijnglas dat vol was. Er was geen half glas geplaatst.

16 I
Wijnplanten bestaan niet, wel druivenplanten en van de druiven kan wijn worden 
gemaakt.

22 17  17 17
Volgens het woordenboek is 7 een geluksgetal. Op de RC staat het getal 17. Hiervan kunt 
u de 7 als geluksgetal nemen. Deze opdracht is neutraal gemaakt omdat de uitleg 
oorspronkelijk anders was.

2 Voor iedereen.

29 F F
Op de fles staat het soort wijn (Carménère), dit geeft aan dat er rode wijn in zit. De 
wijnfles was ook aanwezig bij RC F.

3 Voor iedereen.

32 st. J
Nadat u hier gestempeld hebt nog wel even opletten dat u niet linksaf gaat, de weg voor u 
ligt nog in het verlengde. Hier wordt u nog beloond met een goede RC.

37 N G  K 
Volgens het wegenverkeersreglement (zie de kop van de routebeschrijving) bent u 
verplicht naar rechts te gaan en daarna kunt u de opdracht nog uitvoeren.

4 Voor iedereen.

40 M O
Voor u zag u het kombord Groesbeek, dit is in Gelderland het grootste wijngebied. In het 
aanvullend reglement staat dat u vandaag alleen in de gemeenten Leusden, Woudenberg 
en Scherpenzeel mag rijden, dus eerst  verplicht naar links. U mag Groesbeek niet in.

5 Voor iedereen.

42 st.
Direct als u de asfaltweg in reed, had ik een verkeersbord stopverbod (E2) geplaatst. 
Verderop staat een echt verkeersbord E2. De stempelcontrole stond hiervoor, echter nog 
niet stempelen vanwege het miniatuur-verkeersbord.

45 P Navigator, wel blijven opletten, u miste de letter E in uw routebeschrijving.

47 Q I
Deze RC staat weliswaar in een boom, maar degene die goed gekeken hebben, zagen dat 
de letter uitgezaagd was, dit is niet conform het voorbeeldenbord.

 - T
Het verkeersbord bij de tunnel goed bekeken? De M was vervangen door MM, dus uw 
voertuig mocht niet hoger zijn dan 3,5 mm. 
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48 U
Als eerste zag u de tekst OUDENHORST, daarna STAL, maar deze letters waren niet te 
lezen als letters en stonden op 2 ondergronden. Op het bordje op de paal stond meer 
tekst op, namelijk 1.

49 L W
Na het kombord kon u de opdracht uitvoeren, dus niet rechtdoor rijden. RC L bracht u 
weer terug op de route.

50 V Het straatnaambord staat voor u achterwaarts. (PMN 8.b.1.)

57 R
De letters VVV staan op 2 regels en dit had in de routebeschrijving met een spatie 
aangegeven moeten worden.

59 bem. Hier werd u weer getrakteerd op iets lekkers.

63 S 

In de bocht naar links zag u na AMBC het bordje van een klompenpad. Daardoor kon u 
zien dat hier een klompenpad was en verderop zag u dat het klompenpad doorliep naar 
links. U kwam dus niet na het klompenpad. Dit klompenpad is de moeite waard om een 
keer te wandelen.

66 X

Als u goed hebt opgelet, zag u dat u op een weg reed met een verplichte  rijrichting (D4). 
Het verkeersbord was wel wat ver voor de weg geplaatst, maar geldt wel voor de 
eerstvolgende zijweg(en) waar u dus niet in mag. Even doorrijden naar de goede RC om 
daar te keren.

69 Y
Tot op het laatste moment blijven opletten navigator, er ontbrak een puntje achter het 
woord GEM.

Wij hopen dat u een leuke middag hebt gehad en zien u graag terug op onze volgende rit:

17-11 Snertrit Graddus de Haan

Inschrijven van 12.15 tot 13.00 uur
starten van 12.30 tot 13.15 uur

Bedankt voor uw deelname en goede terugreis,

uitzetter:     Joop van der Gronden
controleurs: Henk en Jannie Hazeleger
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