
UITLEG SNERTRIT 13 NOVEMBER 2016
opdr. goed fout uitleg

2 A Het door ons geplaatste bordje was niet correct. De tekst eindigde op BETJE in plaats van PETJE.

3 E
Hier was sprake van een afbeelding van een kruitvat (geladen met kruit) en dus geen kruidvat met
kruiden. Ook de gezochte tekst was er niet, op het logo stonden ook nog een aantal punten.

4 B Dit (zelfgemaakte) verkeersbord staat in Amsterdam, maar is natuurlijk geen echt bestaand
verkeersbord.

5 1 C
Dit straatnaambord bestaat echt, maar als zelfgemaakt straatnaambord is dit natuurlijk niet geldig
(moet zijn wit bord, zwarte tekst en onderstreept). De gezochte weg is er dus niet.

A 7 O
Volgens de opdracht moest u eerst NA afhandelen, dan VOOR en vervolgens BIJ. Dit kan niet. U moet
handelen in de volgorde NA, BIJ, VOOR.

B/C 7 O De afkorting ww kent u niet. Dit had moeten zijn WW (hoofdletters), die kent u wel.

8 D St.
U zocht héél misschien een iPhone 7. De 1e afbeelding was een iPhone 4. Bij de 2e afbeelding lag
deze iPhone in een zeef. Aan het zeven waren we zeker niet. (Zag u de zeef bewegen dan?)

A/B 11
G D St.

F H H St.
F 2

Eerst even na het driehoekje rechts. Dan niet direct naar rechts, weg is al gebruikt in opdracht 10.
Dus de lange weg terug en naar rechts bij het i-terrein. Na het keren een rondje langs "iPhone". Even
stempelen en weer opnieuw beginnen met opdracht 10. Een andere "20" gebruiken en om het
driehoekje. Vlak voor de verlossende opvanger is de opdracht opnieuw uitvoerbaar door naar links
te gaan. Nu weer even terug richting pleintje van de "iPhone", maar dan (2x) tegengesteld rijden.
Opnieuw stempelen en dan in volle draf (om het driehoekje) naar de algehele opvanger.

C 11 F 2 Dit waren de neefjes van Donald Duck!

12 M I
De man die kan verven stond op het plaatje, verder waren er in de omgeving schuren genoeg zodat
u de opdracht gewoon kon uitvoeren.

13 K
De viersprong was dezelfde als in de vorige (genummerde) opdracht (12). Zie artikel 8.b.4. Die mag u
dus niet gebruiken.

14 M I De kwast was bij de schilder. Verder stond er een afbeelding van een Bimbobox, ook wel aapjeskast
genoemd.

15 L 3 Zag u de c in plaats van de g in viersprcng ?

16 J

Door het door ons geplaatste juiste straatnaambord, leek de opdracht gewoon uit te voeren. Enige
meters in de weg, vlak voor het fietspad, stond een bordje met de tekst: PAS OP! FIETSERS. Pas op
was onderstreept, dus is er sprake van een straatnaambord en had de weg 2 namen en dat mag niet.

17 O
U zocht een plaatsnaam die door de uitzetter was geplaatst (MUG). De foute bordjes COHTEN en
SCHAAR waren afleiding. Aan het begin van de weg (weet u nog) stond een bordje BOELENSLAAN.
Boelenslaan (vlakbij Drachten) is wel degelijk een plaatsnaam.

18 N P Het woord vierentwintigletterwoord  is een woord van 24 letters.

19 R S Q 4

De eerste afbeelding was een kalender van oktober 2016. Na de viersprong stond een kalender van
november 2016. Echter de datum van vandaag (13) was voorzien van een cirkel. Een prachtige
hersteller! Bij de routecontrole was u dus niet bezig met opdracht 19 of 51, dus doorrijden naar de
juiste controle.

22 T U W

Hier stond geen Amsterdammertje, maar een Rotterdammertje. De situatietekening vertelde u dat
links rechtdoor is. Na gekeerd te zijn moet u nog einde weg links uitvoeren, maar dat kon niet op dat
punt. De situatieschets is geldig vanuit elke richting, dus even naar rechts (rechtdoor) de juiste
controle ophalen.

24 X
Welkom op het altijd zo Vrolijke Vrielinkplein, jammer dat hier 2 letters in het rood waren.
Straatnaamborden moeten wit zijn met zwarte tekst en onderstreept. Even nog rechtdoor dus.

A 25 Y  V 5 Z

Een ballensnoeper is een scheldnaam voor inwoners van Linschoten. U kwam echter eerst nog bij
een situatie met een plaatsnaambord Rhenen voor u. In het aanvullend reglement hadden wij
aangegeven in welke gemeentes u mocht rijden. U gaat dus gedwongen naar links. Vlak voordat u de
ritpijl naar rechts moest opvolgen zag u in de verte een plaatje met een inwoner van Linschoten. Na
het opvolgen van de ritpijl naar links de opdracht uitvoeren.

B/C 25
Y Z Y
Z V 5

Een ballensnoeper is een scheldnaam voor inwoners van Linschoten. Op het 4e bordje stond een
inwoner van Linschoten.



28 A
Eerst een bord met de tekst 104723 (dat is het 9999e priemgetal), maar wel de 1e die u tegenkomt.
Daarna 104729 (dat is de 10000e). Toch niet nemen, want er stond in de routebeschrijving ste ipv e 
achter 10000.

33 C B
Vlak na de situatieschets hadden wij een afbeelding van 2 teken (die steekbeestjes) opgehangen. De
rest was afleiding

36 G K H

Eerst op zoek naar iemand die Tim heet (Hoeft niet Tim Coronel te zijn), en die was er. Vervolgens op
zoek naar iemand die Tom Coronel heet, die was er ook. Vervolgens een bordje met beide heren,
waarbij het LIJKT dat hier sprake is van een losse hersteller EL. Helaas is dit niet waar. Hier hadden
wij met de stift wat streepje op de folie gezet. Opdracht dus gewoon uitvoerbaar.

38 E J E 6
Een querulant is (o.a.) een dwarsligger. Wij besloten om jullie wat dwars te zitten hier. Op het eerste
bordje stond een zandloper, na gekeerd te zijn kwam u een afbeelding van een kever tegen. Nog
steeds geen reden om de opdracht uit te voeren.

40 L M
Een pad op een fiets is nog altijd géén fietspad. Het door ons geplaatste verkeersbordje was ook
fout. Hier stond op FIETSPAT. Bij de hersteller even oppassen! Hier stond HK-AR! De weg naar rechts
was niet van asfalt, dus even doorrijden naar weer een keercontrole.

41 I
Op weg naar de rotonde hadden wij weer ons zéér bekende rode bordje met witte balk geplaatst.
(bordje C2, Eenrichtingweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of
trekdieren of vee). Dus even naar rechts voor een juiste controle.

42 O Dit keer niet op zoek naar de tekst Prinsenlaan, maar naar de straat. Het straatnaambord staat hier
helaas achterwaarts.

A 43
N P U R S
P O S O 7

Eerst 3x uitvoeren, langs enkele RC's voor de C-klasse en dan links naar de rotonde. Via de ritpijl van
de rotonde af en dan helemaal doorrijden naar de volgende rotonde. Ook hier met een ritpijl eraf,
keren en weer terug naar het I-terrein. Dan wegen al gebruikt en via een RC terug naar de viersprong
om daar naar links te gaan. Vervolgens rondje i-terrein tegengesteld. Op de viersprong geen wegen
meer over, dus oversteken en even door de woonwijk. Aan het einde van de woonwijk weer
asfaltweg links, nogmaals via de rotonde en dan geen wegen meer over.

B/C 44 U R 7 Een brug (oud, kort of lang) moet nog altijd uitmonden op uw route!! Zie art: 8.e

46 T X V W

Tekstvalletje. Op het bord stond Voskuilerdij k. Maar daar was u nog niet klaar mee! Als u bij de
keercontrole was gekeerd had u een DLW voor u zien staan. Hierdoor ging u gedwongen de
Voskuilerdijk in om vervolgens op zoek te gaan naar een AR of een opvanger. De opvanger van de ter
afleiding geplaatste verkeersbordjes zorgde ervoor dat u weer verder kon.

50 N St. O Y
Churandy Martina is wel degelijk een ster in de sprint, dus een sprintster. Jannie was afleiding. De val 
werd afgesloten met een stempelcontrole met een vreemde maar juiste hersteller. Niet verder laten
afleiden door RC's in de rechterweg!

55 Z
We hebben Jan Luiten (uit Katwijk) het afgelopen jaar veel geplaagd met straatnaamborden, maar
als afsluiting is dit een correct straatnaambord wat past bij opdracht 55.

Wij (Joan Oostveen en Paddy Jans) hopen dat u een gezellige en vooral leerzame rit heeft gehad.

Wij zien u graag terug op onze ritten in 2017:
12 maart, 23 april, 5 juni ('s morgens), 3 september, 8 oktober en 12 november.

Voor onze leden houden wij op 9 januari 2017 de jaarvergadering.
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