
 

Opdr. Goed Fout  
C   
2 U V Een drielettergrepig woord is puzzelrit (op de pijl), tweelettergrepig woord is koning en 

het volgende eenlettergrepig woord is U op de routecontrole (PMN 8C). RC U ook noteren. 

AB 
2 UV  Zie ook uitleg C-klasse. Terugverwijzende pijlen zijn niet aanwezig (aanvulling e), 

drielettergrepig woord is koningin, tweelettergrepig woord is dan niet meer te vinden. 

3 1 W 

Wilhelmus van Nassouwe / ben ik, van Duitsen bloed, / den vaderland getrouwe / blijf ik tot in den dood. / Een 
Prinse van Oranje / ben ik, vrij, onverveerd, / den Koning van Hispanje / heb ik altijd geëerd. 
Een Prinse van Oranje, dat is 5e regel van het Wilhelmus en de eerste regel van het 
Wilhelmus, die je langs de route ziet.  

C7 2 R Ruiten zijn er voldoende in huizen en hartenkoning is geplaatst. 

AB 
7 

RRC
PPB
2 

 Een kwestie van volhouden. Niet tweemaal dezelfde weg gebruiken in dezelfde of de 
vorige opdracht, dan komt de juiste combinatie op de kaart. 

8 3 D Op het schilderij staat Willem II te paard. Echter, u zocht een ezel. Die is er ook, de 
schildersezel. 

C 
11 EG  De eerste 2 vlaggen zijn niet geheel oranje, op één staat een witte kroon. Opdracht niet 

uitvoeren, maar doorrijden naar routecontrole G 

AB 
11  EG Bij de 1e weg naar rechts de opdracht uitvoeren. Hier zijn 2 oranje vlaggen, 1 net voor je 

en 1 op afstand. De vlag met de witte kroon staat er ter afleiding. 

C 
14 HH4  Alle gezochte teksten zijn aanwezig, dus de opdracht gewoonweg uitvoeren.  

AB 
14 H4  De Eenvoudigweg heeft 2 namen, ook de naam Gewoonweg. 

16 5 F Twee plaatjes: koning Willem I (1e koning der Nederlanden) en Willem II (voetbalclub 
Tilburg). Deze kun je niet beiden als Willem tellen, de voetbalclub heet Willem II.  

17  K Een wassenaar is een wassende maan. Deze staat op het gemeentewapen van 
Wassenaar, dat ook op het plaatje staat. 

18 6 L De opdracht luidt: zevenmaal "AMALIA", dan op zoek naar 7 borden met de tekst AMALIA.  

C 
20 

AXX
A 7  Op zoek naar losse letters "M", "A", "X", "I", "M", "A" en Willem-Alexander. De letters 

M A X I M A staan niet in de gezochte volgorde. (PMN 8c en 9) 

B 
20 

AXXA
AXAA

X7 
 Op zoek naar alle losse letters, de RC's na gebruik niet meer noteren op de controlekaart. 

A 
20 

AXXA
AXAA
XAX 

7 
Op zoek naar alle losse letters, de RC's na gebruik niet meer noteren. Daarna RC 7 op 
afstand als oriënteringspunt gebruiken. RC 7 dan ook niet noteren bij het verlaten van het 
rondje. 

C 
24 MN8  

Na RC M, deze niet vergeten te noteren, op zoek naar een vorst. Eerst een plaatje van 
DONALD TRUMP. Goed gekeken? In de naam is de AL opgeplakt. AL is een 
herstelopdracht, deze eerst uitvoeren. Aan de vorst kom je niet meer toe. (PMN 3 d en e)  

AB 
24 

MM
N8  

Sneeuw is geen vorst, dus doorrijden. Donald Trump is ook geen vorst, echter rechts voor 
je staat een huis met een dakvorst, toch de opdracht uitvoeren. Ook de herstelopdracht 
AL gezien in de naam DONALD en deze uitgevoerd? Willem-Alexander is ook een vorst, 
maar die heb je niet meer nodig voor deze opdracht. 

26 9 OP Een oranjebier? Nee, 'n vorstelijk bier is geen oranjebier, ook niet het bier met de naam 
Lech. Een oranjebitter kennen we wel. 

27 10 Q Z.K.H. is een niet toegestane afkorting (PMN 7). 

C 
30 

SB 
11 

RC
D 

Willem-Alexander, Constantijn, Margriet en Pieter zijn lid van het Koninklijk Huis. Irene is 
lid van de koninklijke familie, niet van het Koninklijk Huis. 

B 
30 

SBR
BBC 
11 

D 
Zie uitleg C-klasse. Na het voor de tweede maal uitvoeren van opdracht 30, in opdracht 
31 niet dezelfde weg als oriënteringspunt gebruiken als in het eerste rondje, maar de 
volgende weg links. 



Opdr. Goed Fout  

A 
30 

SBR
BBS
SBS
D 11 

 
Zie uitleg C-klasse. In opdracht 31 niet dezelfde weg als oriënteringspunt gebruiken, maar 
iedere keer de volgende weg links. 
 

33  E 
2 foto's zijn geplaatst, 1 foto met Beatrix en 1 foto met 2 kinderen van Margriet en Pieter, 
namelijk Maurits en Bernhard. Dit zijn geen kleinkinderen van Beatrix, wel van Juliana en 
Bernhard. 

38 12 Q Een sportteam dat Nederland vertegenwoordigt wordt Oranje genoemd. De plaats Oranje 
heb je dan niet meer nodig. 

C 
40  I 13 F De routecontrole is niet oranje, er staat een zwarte I op. Deze letter wel noteren op de 

controlekaart. 

AB 
40 I 13 F De RC I is niet oranje, er staat een zwarte letter op. De uitgezaagde oranje I is ook niet 

juist, tekst moet op (aan, in) één vast voorwerp moet voorkomen. (PMN 9)  

ABC
42  G 

Het bord Koningsweg is 'onderletterd' met oranje teksten KONINGSWEG. Dit is geen 
straatnaambord, zelfgemaakte straatnaamborden zijn witte borden met zwarte tekst, 
waarvan de als straatnaam dienende tekst is onderstreept. De opdracht "Lambalgseweg" 
links is daarom uitvoerbaar. (PMN 5e+10) 

C 
44  H 

Om een weg als oriënteringspunt te kunnen gebruiken dient deze uit te monden op de 
bereden route, staat in PMN 5b. In opdracht 44 dus niet de weg op het plaatje als 
oriënteringspunt gebruiken, wel de zandweg iets verderop. 

AB 
44 H  

Zie 1e regel C-klasse. De weg op het plaatje dus niet gebruiken als niet geasfalteerde weg. 
Er zit ook een niet in op dit plaatje, deze als oriënteringspunt gebruiken. Dan luidt de 
opdracht: geasfalteerde weg links. Deze is er niet, dus doorrijden tot opvanger.  

C 
46 

KK 
st.  

Op het weekblad Margriet staat ook een margriet. Oriënteringspunten dienen in de 
aangegeven volgorde en geheel na elkaar bereikt te worden. Dus na de margriet in RC K 
de opdracht uitvoeren (PMN 8c) 

AB 
46 

K 
st.  

De voornamen in de routebeschrijving hebben betrekking op leden van de koninklijke 
familie en (voormalige) staatshoofden., aanvullend reglement c. Margriet is de voornaam 
van een lid van de koninklijke familie. Het blad Margriet mag daarom niet als 
oriënteringspunt worden gebruikt. 

48 14 L Willem-Alexander en Máxima vieren Koningsdag in 2016 in Zwolle. Er wordt gevraagd 
naar de plaats, dus niet naar de naam. Alleen de naam staat langs de route.  

ABC 
49 

N 
15 

st. 
M 

De voetganger hangt los voor het verkeersbord. Het verkeersbord met de rode rand sluit 
de doorgaande weg af, dus gedwongen naar rechts, rechtdoor is verboden. 

50 T 16  Een leeuw is een koning en wel de koning der dieren. Een bijenvolk bestaat uit een 
koningin, een dar en werkbijen. Alles is aanwezig, dus opdracht uitvoeren. 

A 
53 Z YO 

Op de gouden koets staat de herstelopdracht doorgaan met 6. Deze opdracht uitvoeren op 
de 2e viersprong, de 1e viersprong is al in het begintraject als oriënteringspunt in opdracht 
5 gebruikt. 

BC 
55  US Op paleis Soestdijk hangt de vlag uit en wel de gele vlag. Dit is de finishvlag, hier eindigt 

de rit. (PMN 3b) 

A 
55 T S Volgordeprobleem tussen het straatnaambord en de hartenkoning, doorrijden naar RC, 

keren en dan finishen bij de gele vlag op paleis Soestdijk. 
 
 
Wij hopen dat je een leuke middag hebt gehad en zien je graag terug op onze volgende ritten: 
 

16 mei Pinksterrit Graddus de Haan 
4 september Rondje Achterveld Joop van der Gronden 
9 oktober Wijnrit Adri en Michel Brundel 

13 november Snertrit Paddy Jans en Joan Oostveen 
 

Pinksterrit  inschrijven van 8.30 tot 9.30 uur starten van 9.00 tot 9.45 uur 
Overige ritten inschrijven 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. 


