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3 B C
3. "Deliana van Weedestraat" rechts
Opdracht is niet uitvoerbaar, u bent het straatnaambord bij het begin van de weg al geheel 
gepasseerd. (Zie artikel 5e) .

4 H
4. Na de zoontjes van Donald Duck rechts
De puzzelklassieker, zoontjes van Donald Duck?

7 F
7. Voor bank en ritpijl rechts
Gewoon doen wat er staat en u niet laten verleiden er iets achter te zoeken.

8 P
K
I

8. Na "AMBC", kurk en fles rechts (MUG)
Eerst ziet u een fles met een kurk in de flesopening. Hierdoor komt de fles niet geheel na de 
kurk. U moet dus nog op zoek naar een fles. De oplettende rijder ziet vervolgens een 
flespompoen, maar dat is dus geen fles. Indien u daarna ook nog de lege wijnfles zag hangen 
dan ging deze opdracht voor u helemaal goed.

10 A Een zogenaamde 'langsrijder' voor iedereen; een soort van bonusletter :-) 

13

Stempel
Stempel

De
2e stempel
is neutraal

voor de 
C-klasse

L

13. Na stempelcontrole en twee oranje vlaggen rechts
Een stempelcontrole is herkenbaar aan een oranje vlag (Zie artikel 3a). Dus we hebben sowieso 
geen twee oranje vlaggen. De ene oranje vlag is immers onderdeel van de stempelcontrole. Dan 
gaan wij nog een stapje verder… Er is helemaal geen oranje vlag, want een onbemande 
stempelcontrole is herkenbaar aan een oranje vlag. Ik zie vlag 1, is er een stempel in de buurt? 
Ja, dus stempelen. Ik zie vlag 2, is er een stempel in de buurt? Ja, dus stempelen... 
Bij de C-klasse volstaat  één stempel, maar zonder de "L".

16 Y T

16. Na fles "Beaujolais Primeur" rechts
Indien u doorheeft dat iets geplaatst tussen aanhalingstekens en beginnend met een 
hoofdletter een straatnaam is, dan is de opdracht: Na fles, de straat die "Beaujolais Primeur" 
heet rechts inrijden.

19
Q

Stempel
M
E

19. Na vier verkeersborden links (MUG)
Na het passeren van de vier verkeersborden kunt u de 1e weg naar links niet in (doodlopende 
weg) en komt dan bij een  stempelcontrole. Door het verbod voor voetgangers mag u de auto 
niet uit. Dan om het driehoekje heen. U noteert de letter "Q" en gaat door met de volgende 
opdracht. U komt weer langs de stempelcontrole. Nu  kunt (en moet) u wel stempelen. U krijgt 
komende uit een zijweg geen bord te zien dat u verbiedt uit de auto te gaan.

22 X
22. Na "ZONE 60 HERHALING" en transformatorhuisje, bij schrikhek rechts
U had toch wel door dat het schrikhek aan de linkerkant van de weg stond?

23 W U

23. Voor naam van Nederlandse plaats welke in het bordspel Monopoly met de kleur oranje 
wordt weergegeven links
Indien u het aanvullend reglement goed heeft gelezen weet u dat u Groningen niet binnen mag 
rijden en zult u het bordje Utrecht ook nooit hebben gezien. U gaat immers voor Groningen 
gedwongen naar links.

27 J

27. Na druiven, perzikken en aardbeien eerste weg rechts (MUG)
U zag inderdaad eerst druiven en abrikozen, en perziken stonden iets verder naar achteren. Ja 
inderdaad, hier in de uitleg is het correct geschreven. Perziken wordt  met 1 'k' geschreven. Dus 
rechtdoor naar de "J".

28 O

28. Na datum van eerste winterdag asfaltweg links (MUG)
De eerste dag van de winter is dit jaar weliswaar op 21-12. We vragen echter niet naar de 
datum van de eerste dag van de winter, maar naar de eerste datum die we tegenkomen van 
een willekeurige dag in de winter.

29 Stempel Wederom een 'langsrijder', dit keer in de vorm van een stempelcontrole.
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35 N

35. Bij tweede rotonde eerste weg rechts
Indien dit tegen ons gezegd wordt buiten het puzzelen om weten we prima wat te doen. Binnen 
de puzzelsport is echter de rondgaande weg op de rotonde de rechtdoorgaande weg. U zou dus 
normaal gesproken  op de eerste rotonde al oneindig rond moeten blijven rijden, maar gelukkig 
wordt u middels een ritpijl van de rotonde afgestuurd en via een omweg weer op weg 
geholpen.

41 L
41. Na "SCHOOLZONE 30" en vlaggenmast links
Lijkt ons geen probleem, tekst lijkt op 2 bordjes te staan, maar het is echt 1 bordje.

42 S De 3e 'langsrijder', dit keer met wel een zeer uitgebreide herstelopdracht ....

43
44

S
K

43. Na koekoek en "AMBC",  voor bushaltebord rechts
44. Einde weg links
Indien u weet dat koekoek  een ander woord voor dakkapel is, is het 1e deel van deze opdracht 
niet zo heel moeilijk uit te voeren. U gaat rechts en u komt weer bij de routecontrole "S" met 
die heel uitgebreide herstelopdracht. Althans zo lijkt het, maar als u goed kijkt ziet u dat u toch 
niet in dezelfde straat bent als de 'eerste' keer dat u 'deze' routecontrole tegenkwam. Op de 
bijlage ziet u dat wij in 2 evenwijdig lopende straten een 'zelfde' routecontrole hebben 
geplaatst. U kwam bij deze "S" dus niet voor de 2e keer, maar ook nu voor de 1e keer ..

48
49

Stempel
Z
D

De 
scherprijder 

"D" is 
neutraal
voor de
C-klasse

48. Na verkeersbord aanduidende vee, stempelcontrole, "LEUSBROEKERWEG", "EIEREN & 
AARDAPPEL - AUTOMAAT" en tweede verkeersdrempel viersprong oversteken
49. "Kolfschoterdijk" links
Bij een lange opdracht is het vaak een kwestie van goed lezen. Staat er ergens een spelfout? Wij 
hebben dit keer wel  alles correct opgeschreven. De val in deze opdracht is het dat een 
viersprong oversteken geen correcte opdracht is. (Zie artikel 2a). U gaat daarom rechtdoor tot u 
wordt 'opgevangen'. De routecontrole "Z" laat u keren en verdergaan met opdracht 50. Doet u 
dit keren voor het bordje dan ziet u niet dat er na het keren direct aan de andere kant van de 
weg tegen de boom aldaar nog een zogenaamde 'scherprijder' staat ... 
Het missen van deze 'scherprijder' door de C-klasse zien we deze keer door de vingers.

51 E

51. Na 2 koppen aan een boom rechts (MUG)
Toch niet teveel discussies gehad over het feit of een paard nu wel of niet een kop heeft, dat 
was niet nodig. De punaises waarmee de afbeeldingen aan de boom bevestigd waren hadden 
immers ook koppen. Maar ook dat doet er eigenlijk helemaal niet toe, er staat namelijk (MUG) 
achter de opdracht. We zijn tot veel in staat, maar we hebben de boom er echt niet zelf 
neergezet.

54 O

54. Na brug, kombord en langste brug van Nederland viersprong rechts
De eerste brug en het kombord zijn duidelijk, dan de langste brug van Nederland. Dit was 
jarenlang de Zeelandbrug, maar sinds de oplevering van het spoorviaduct bij Bleiswijk 
(Zoetermeer) is dit viaduct niet alleen de langste van Nederland, maar zelfs van Europa. Toch is 
deze brug niet te gebruiken als oriënteringspunt. (Zie artikel 8e ).

56 C
U
H

56. Na derde naam van Franse wijnstreek links (MUG)
In het kader van een stukje wijneducatie hebben we diverse namen van Franse wijnstreken 
langs de route geplaatst, maar als afleiding ook diverse Italiaanse wijnstreken. Parate kennis of 
even opzoeken en na het bordje "Elzas" linksaf.

57
N
F

57. "Rentinckstraat" links
Het bijgeplaatste straatnaambordje bevat de tekst "Retninckstraat", dus even door naar de 
opvanger om daarna correct de "Rentinckstraat" in te rijden. 
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