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1. “Ruurd Visserstraat” rechts 
Had u gezien dat de blauwe vlag zo geplaatst was dat u vanuit de Moespot rechtsaf vertrok? 
Goed:      Fout: BA 
 
4. Na Prins Bernhard weg links 
Een van de zonen van Prinses Margriet heet Bernhard. Deze zag u direct aan het begin. 
Goed:  D     Fout:  CE 
 
7. Voor “GROTE FLIERTWEG” links (SO) 
U kon opdracht 6. Pas uitvoeren bij het tweede straatnaambord. Bij het eerste reed u rechtdoor. 
Goed:  FGH     Fout:   
 
8. Na “28”, “PGEM”, “SITUATIE GEWIJZIGD”, lid van de koninklijke familie en lid van het Koninklijk Huis asfaltweg 

links 
Zowel Prinses Maxima als Prinses Amalia zijn lid van het Koninklijk Huis én dus van de koninklijke familie  
Er is echter ook sprake van een volgorde probleem omdat zij elkaar op de afbeelding gedeeltelijk overlappen. 
Oriënteringspunten dienen geheel na elkaar te worden waargenomen. Opdracht is wel uitvoerbaar na Prins 
Willem Alexander, na de viersprong. 
Goed:  IJK     Fout:   
 
11. Na bloeiwijze van lentebloem weg rechts (MUG) 
Onder bloeiwijze verstaat men “het geheel van bloemen aan een gemeenschappelijke as, die slechts bloemen en 
geen bladeren bevat”. De geplaatste afbeelding van de bloeiende bloemen van het madeliefje was correct. 
Goed:  LM     Fout:   
 
15. Na RC “N” en vier vlaggenmasten, voor zeven vlaggenmasten rechts 
Wij hadden een heel klein vlaggetje geplaatst met een zelfgemaakte vlaggenmast. 
Het straatnaambordje “VLAGGENMASTEN” was afleiding. 
Goed:  NN7     Fout:   
 
19. Na nummerbord van een voertuig van het Koninklijk Huis eerste weg rechts 
Het nummerbord was correct, had u echter gezien dat opdracht 18 niet leidde tot een richtingsverandering. Door 
naar de opvanger en aan opdracht 19 kwam u niet toe. 
Goed:  P     Fout:  O 
 
21. “Klepelhoek” rechts 
Het straatnaambord staat IN de weg en is bij het begin van de weg (bermlijn) nog niet geheel gepasseerd. Een 
correcte opdracht dus. 
Goed:       Fout:  Q 
 
22. Na naam van een gemeente waar in 2012 Koninginnedag wordt gevierd in het officiële bijzijn van een of meer leden 

van de koninklijke familie weg links 
Het moest óf Veenendaal óf Rhenen zijn. 
Goed:  RR    Fout:   
 
UITSLUITEND A- en B-klasse equipes.  
 
23. Na RC “S”, aanhoudend na koningin weg links (MUG) 
Uitsluitende de juiste route gaf u de gewenste goede controle letters. De koninginnenpage en de leuke cartoon 
zijn natuurlijk geen koningin. Op alle overige afbeeldingen zag u een koningin. 
Goed:  SXRRSVW    Fout:  UT 
 
UITSLUITEND C-klasse equipes.  
 
23. Na koningin en koningin, voor koningin weg links (MUG) 
De tekening was wel aardig maar voor ons geen koningin. Opvanger rechtdoor. 
Goed:  SVX     Fout:  W 
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Alle klasse equipes.  
 
32. Na aanduiding van de datum van vandaag weg links 
De datum was in het Arabisch geschreven, had u de klok gezien met de wijzerplaat met Arabische cijfers. Hiermee 
kon u de tekst/cijfers vertalen. 
Goed:  Y      Fout:  Z 
 
37. Na uivernest weg rechts 
Een uiver is een ooievaar. Het nest op de paal zag u in het weiland rechts van u. 
Goed:  A      Fout:   
 
38. Na “KNORHOEVE”, schaap, koe en haan rechts 
U kwam het allemaal tegen! 
Goed:        Fout:  B 
 
40. Na brug, P en mascotte(s) van het EK 2012 asfaltweg rechts 
Dit waren inderdaad de mascottes voor het Europese kampioenschap voetbal 2012 in Polen en Oekraïne. Echter 
EK is een niet reglementaire afkorting. 
Goed:  D      Fout:  C 
 
41. Na kabouteropvang asfaltweg rechts 
U zag een paddenstoel. Is dit nu een kabouteropvang??? 
Goed:        Fout:  E 
 
45. Na brandkraan, “BRANDWEER”, gemeentewapen van Scherpenzeel met 6 Franse lelies, voor RC rechts 
Het wapen heeft 6 Franse lelies anders is het niet het wapen van Scherpenzeel. Zoals het hier is omschreven 
zouden er 6 extra lelies aanwezig moeten zijn. Ook mocht u niet over de parkeerhavens,  eigenlijk bestond het 
rondje bij de RC niet. 
Goed: F      Fout:   
 
49. Na oranje tenue “Het Witte Hek” links 
Het getoonde tenue van het Nederlands elftal is wel van Oranje maar niet oranje. 
Goed:  G      Fout:   
 
51. Na twee schotels, twee leeuwen op een muurtje en brug weg rechts 
Elke leeuw zat weliswaar op een eigen muurtje, echter had u de leeuw op het schild, dat de leeuw vasthield, 
gezien! 
Goed:  H      Fout:   
 
52. Na 37 Franse lelies tussen een stel dennenappels, “9” en schotel, bij schrikhek “Davelaar” links 
Het is even tellen, het zijn er 37 tussen twee (een stel)  dennenappels. 
Goed:        Fout:  J 
 
53. Na “8”, wilgentenen heg, lange vingers en tenen weg links (rechterweg is rechtdoor) 
De heg van wilgentenen heeft u wel gezien (toch?), de lange vingers ook wel denken we, en verder zocht u slechts 
tenen en die waren van de man in de cartoon die op de lange tenen van zijn maatje stond. 
Goed:       Fout:  K 
 
54. Na oranjebitter weg rechts 
Wij zouden met geen mogelijkheid kunnen zeggen of dit oranjebitter was. Wellicht lekkere oranje aanmaak 
limonade 
Goed:        Fout:  L   
 
55. Na viaduct, kroon, halsketting, diadeem en kraal, voor P weg rechts 
U vond alle oriënteringspunten. De kroon zat in een van de vele bomen die u passeerde, halsketting en diadeem 
(kroontje) zag u bij Maxima en de kraal was te zien bij de manage. 
Goed:  NO      Fout:   
 
Langsrijder Stempel 
Goed:  St.      Fout:   
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56. Na “BALGEN”, “LAM”, verkeersbord aanduidende overstekend vee, brug,  
“N”, “E”, “G”, ”L”, ”A”, ”B”, ”M”, ”A” en ”L” viersprong rechts (VADNA) 

Het verkeersbord heeft als betekenis slechts “vee” 
Goed:  P      Fout:   
 
59. Na eerste koning van Holland weg links 
De (eerste en enige) koning van het Koninkrijk Holland was Lodewijk Napoleon Bonaparte. 
Koning Willem I was de eerste koning van het koninkrijk der Nederlanden. 
Goed:  Q      Fout:   
 
63. Na datum waarop Pasen op zijn vroegst kan vallen weg links 
Pasen kan vallen tussen 22 maart en 25 april. 
Goed: TTR      Fout:   
 
69. Na P en koninklijk vervoermiddel asfaltweg rechts (VADNA) 
De Fiat met kenteken AA-100 was de eerste auto van Beatrix, ook zonder de koninklijke standaard vonden wij dit 
een koninklijk vervoermiddel.  
Goed:       Fout:  WVU 

 
70. Na  paleisje weg links (MUG) 
Het vogelkooitje was wellicht een paleisje voor zijn bewoners, dat gaat ons als omschrijving toch iets te ver. 
Goed: X      Fout:   
 
71. Na RC en “ILLUSIE”, bij P asfaltweg links 
De routecontrole is, ook al hing hij ondersteboven, gewoon een geldige RC. De tekst bestond uit twee delen, n.l. 
“IL” en “Lusie”. Derhalve een losse hersteller “IL”, eerste weg links. 
Goed: S      Fout:  Y 
 
72. Na 7 vlinders en 2 koeien asfaltweg links 
Het waren stieren op de muur van de boerderij…..echter op het verkeersbord aanduidende “vee” staat toch echt 
een koe. Omdat u wellicht het bord gemist had hadden wij er nog een bijgeplaatst…dus toch 2 koeien! 
Goed: Z      Fout:   
 
74. Na drie grassprietjes aan je rechterhand “Klein Moorst” rechts 
De grassprietjes zitten niet áán je rechterhand. 
Goed:       Fout:  M 
 
77. Na brug, viersprong, H “5” en “SPORTZAAL ACHTERVELD” vierspong rechts 
Tekstfout….vierspong? 
Goed: I      Fout:   
 
78. Einde weg rechts 
Had u het gele vlaggetje gezien? U bent al voor de stempelcontrole gefinished 
Goed:       Fout:  St. 


