
 
Opdr. Goed Fout  

3 B A 

We willen niet al te moeilijk beginnen, sommige puzzelritrijders zien immers overal 
beren. Maar is dat een beer daar achter de boom? In aanvulling g. staat dat de kop nodig 
is om een dier te kunnen herkennen. Op de volgende afbeelding een pul bier, beer in het 
Engels. Echter, de routebeschrijving is in de Nederlandse taal (PMN 1.). 

AB 
5  C 

De borden DLW en LENTE overlapten elkaar gedeeltelijk. Nadat je de eerste vijf letters 
gepasseerd was, waren deze niet meer aanwezig. Op het bord stond geen DLW meer en 
daarom was de wegsituatie gewoon een viersprong. 

C 
5 C  Door het bord DLW in de rechterweg kon je na de tekst LENTE de opdracht viersprong 

links niet uitvoeren. 

AB 
6 

1EF
G1 D 

In de weg bij de brandweer stond een bord eenrichtingsweg en EIGEN WEG. Deze wegen 
zijn niet aanwezig (aanvulling d.). In de volgende weg stond een bord eenrichtingsweg 
en een bord voorrangsweg, dus deze weg had 2 karakters (PMN 5.d.). De volgende weg 
was een eenrichtingsweg. Nu nog bedenken dat je op een eenrichtingsweg niet mag 
keren, dan komt de juiste combinatie op de kaart. 

C 
6 1 D Behalve het bord eenrichtingsweg stond aan het begin van deze weg ook een bord EIGEN 

WEG. Deze wegen zijn niet aanwezig (aanvulling d.) 

9 KK  

De autosnelweg A6 op het plaatje ligt in Polen, maar de naam stond in de opdracht niet 
tussen " " en de weg mondt niet uit op de bereden route (PMN 5.b. en e.). De Audi op 
deze snelweg was een A3. Het autobedrijf heet A6.nl, maar dit plaatje is afgedrukt op 
een A6 (papier van het formaat 148 mm lengte x 105 mm breedte). 

11 L 2  
Na het verkeersbord, gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is 
aangegeven ging je 'verplicht' rechtdoor. Het bord, einde van alle door verkeersborden 
aangegeven verboden, heft het gebod niet op. 

15 3 I Een foto van Mark Rutte en Diederik Samsom in één persoon. Een mooi plaatje, maar je 
zocht van beide heren een foto en die hadden we niet geplaatst. 

16  M Al zijn het bloemen van dezelfde soort, het zijn wel verschillende (= nogal wat) bloemen. 

17 N4  Alle gezochte oriënteringspunten waren aanwezig. Het MELISSENPAD is een mooi pad 
met veel kunstwerken en rariteiten. Leuk om eens te wandelen of te fietsen. 

AB 
18 

OP  
P5  

Opdracht 18 voerde je uit voor de P op het eerste verkeersbord, deze P bereik je eerder 
dan de RC P. Daarna de opdracht: na "P" en "P" uitvoeren na RC P. (In het rondje stond 
bij het uitrijden ook een P, voor degenen die heel goed opletten.) 

C18 5 OP Ook al staat er een rolstoel op het verkeersbord, er staat niet meer tekst op dan een P.  

20 Q  Door de grote drempel begint de weg met klinkers en is het geen asfaltweg (PMN 5.c.) 

AB 
21 

RR  
6  

Het bord LENTERIT AMBC ACHTERVELD bestaat uit 2 delen, op 1 deel staat Lent en Acht, 
dit zijn 2 plaatsnamen. Op RC R staat als herstelopdracht: 2x: NA DRIE GRASSPRIETJES 
LINKS. Aanvulling h. staat achter MUG - Deze afkorting geldt ook bij het uitvoeren van 
herstelopdrachten tijdens de routeopdracht. De uitzetters hebben geen grassprietjes 
gepoot vandaag. Herstelopdracht is dus niet uitvoerbaar bij het driehoekje, even verder liet 
RC 6 je verder gaan met opdracht 22. 

C  
21 

RR 
R6  

Het bord LENTERIT AMBC ACHTERVELD bestaat uit 2 delen, op 1 deel staat Lent en Acht, 
dit zijn 2 plaatsnamen. Drie is ook een plaatsnaam, dus opdracht 21 uitvoeren. Daarna 
de herstelopdracht op RC R uitvoeren, er waren genoeg grassprietjes, weer langs RC R. 

22 
st. 
st. 
T 7 

S 

Stempelcontrole met een hoofdletter in de opdracht geeft aan dat het niet om een 
stempelcontrole gaat, maar bijvoorbeeld een persoon met die naam. Deze stond na de 
stempelcontrole. Ook al is de stempelcontrole geen oriënteringspunt, wel stempelen en 
twee keer, 1x op basis van reglement en 1x vanwege de herstelopdracht bij de controle. 

23 8 U Op de afbeelding stonden 4 gele rechthoeken. De 4 andere, eventuele grotere, 
rechthoeken zijn niet geel, daar lopen zwarte lijnen door. 

AB 
25-
31 

CBA
CBA
MBC
BAV 

 

Een kwestie van volhouden, de ritpijl naar links op iedere einde weg situatie niet 
vergeten en niet dezelfde weg als oriënteringspunt gebruiken in dezelfde of de vorige 
opdracht. (PMN 8b4). Denk er ook aan dat in opdracht 31 nog steeds een ritpijl links 
staat op de einde weg situatie. Dus even de V ophalen voordat je naar de rotonde rijdt. 



 
Opdr. Goed Fout  
C 
25-
31 

CBA
MBC
CB 

V Alle opdrachten uitvoeren en de RC's langs de route noteren, dan krijg je deze 
combinatie op de kaart. 

32 X W De juiste schrijfwijze van het bloemetje is vergeet-mij-nietje. Het muziekalbum heet 
Vergeet Me Nietjes, ook niet bruikbaar dus. 

37 Z9 Y De weg met de naam Weg Links was aanwezig. Nadat je de weg bent ingereden, kwam 
je langs de tekst WEG LINKS. Dit is een herstelopdracht en die moet je eerst uitvoeren. 

AB 
39 

DED
10  

Toponiem = plaatsnaam. In Aanvulling a staat: Deze rit wordt gereden in de gemeentes 
Leusden, Scherpenzeel, Woudenberg en Barneveld. Je mag dus niet Rosmalen inrijden, 
gedwongen naar links, bij RC D keren en niet dan alsnog Rosmalen inrijden, maar 
gedwongen naar rechts. RC E liet je keren en het plaatsnaambord Rosmalen was vanaf 
daar niet meer aanwezig. Op het plaatje stond geen andere plaatsnaam, wel op de 
paddenstoel op enkele meters afstand, dus nog een keer naar RC D. 

C  
39 

DE 
10  

In Aanvulling a staat: Deze rit wordt gereden in de gemeentes Leusden, Scherpenzeel, 
Woudenberg en Barneveld. Je mag dus niet Rosmalen inrijden, gedwongen naar links, bij 
RC D keren en niet dan alsnog Rosmalen inrijden, maar gedwongen naar rechts. RC E liet 
je keren en het plaatsnaambord Rosmalen was vanaf daar niet meer aanwezig. 

41 G F 
Als je teveel lette op het staatnaambord Lambalgseweg in de linkerweg, dan zag je 
misschien de ritpijl aan de rechterkant over het hoofd. Wel de Lambalgseweg in en aan 
het einde van deze weg nog opdracht 41 uitvoeren op het door ons geplaatste bord. 

43  H Het bord "SCHERPENZEEL" aan de rechterkant van de Brinkkanterweg staat links van de 
zandweg. Correcte opdracht dus. 

AB 
45 

st. I 
11  Vreemde opdracht? Je zocht een 2 met daarop de tekst LENTEBLOEMEN. Die was er niet, 

wel veel teksten LENTEBLOEMEN. 

C 
45 

st. I 
I 11  Je zocht 2 aparte borden met de tekst LENTEBLOEMEN, in 2e instantie de opdracht 

uitvoeren. 

47 13 J Door het bijgeplaatste bord met de onderstreepte tekst LET OP: had deze weg 2 namen, 
namelijk Let op: en Voskuilerdijk. 

48 LKK 
14  Een kattebelletje is een klein briefje met een korte notitie. Deze stond op beide plaatjes. 

Twee mogelijkheid dus om deze opdracht uit te voeren, wat een feest. 

AB 
51 PHJ  Goed lezen: voor 2 borden "J" en "H" R. De 2 borden zijn RC H en RC J. Ook de weg met 

de naam J" en "H, was er, dus rechtsaf.  

C 
51 HJ P De routecontroles langs de route trof je in de verkeerde volgorde aan, eerst de H en 

daarna de J. 

54 12  
Als je eenmaal het getal drie van 12 hebt afgetrokken, heb je 9, trek je er nogmaals 3 
van af, dan heb je 6, enz. …. Van een getal kun je één keer een getal aftrekken, daarna 
is het een ander getal geworden. 

57  NO Vroluk Pasen, een typefoutje! Maar zag je ook de gele vlag op het huisje, een finishvlag. 
Hier eindigt de rit. Hierna geen controles meer noteren op de kaart. 

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

21 april Oranjerit Adri en Michel Brundel 
20 mei Pinksterrit Bertus en Henny van der Horst 
8 september Rondje Achterveld Joop van der Gronden 
13 oktober Wijnrit Otto en Jasper Edelenbosch 
17 november Snertrit Paddy Jans en Joan Oostveen 

 

Inschrijven pinksterrit van 8.30 tot 9.30 uur, starten van 9.00 tot 9.45 uur. 
Inschrijven andere ritten van 12.15 tot 13.00 uur, starten van 12.30 tot 13.15 uur. 
 
 
Bedankt voor je deelname en goede terugreis, 
   uitzetters Henk en Jannie Hazeleger. 


