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opdr. goed fout uitleg

1 A
Het straatnaambord staat vóór de weg. In dit geval spreken wij van een achterwaarts
straatnaambord. Conform reglement (artikel 5e) mag je de weg dan niet zo noemen.

2 B C 1
Op de huizenblokken die langs de weg staan zit nergens een dakkapel. Tussen de 2
huizenblokken zit een gangpad. Als je daar in keek, zag je op het huizenblok in de verte een
dakkapel en kon je direct viersprong links.

7 E
In de opdracht staat "nooit niet". Dit heeft als betekenis "zeker niet". Het straatnaambord
was correct, maar de opdracht toch niet uitvoeren.

8 K
Een bitcoin is een cryptovaluta oftewel een digitale munt. Om een digitale munt af te
beelden lukt natuurlijk niet. Langs de route stonden wat logo's van Bitcoin.

9 M P
Op de foto stond Emile Roemer (met hoofdletter R). Je was op zoek naar een roemer
(kleine letter r). Een roemer is een wijnglas met een bolle kelk en een dikke, holle stam die
van noppen is voorzien. Het bierglas was afleiding.

10
O J P
O 2

Je zocht meerdere teksten "P" gevolgd door een "O". Direct na de tekst AMBC hadden wij
1x "P" en 1x "O" geplaatst. Niet voldoende dus. Even verder stond er tweemaal een "P"
gevolgd door RC O, voldoende om de opdracht uit te voeren. Om te controleren of
iedereen wel de herstelopdracht van RC J uitvoerde, stond er onderweg ook nog RC P.

13 L Q N

Je zocht de 2e letter van het woord alfabet . Dus niet de 2e letter (B) van HET alfabet. In dit
geval op zoek naar de letter L. Als je rechts keek zag je een letter L op de controle in de
zijweg. Nu niet te makkelijk denken, maar ook even bij de RC L keren, want dan kreeg je als
beloning nog RC Q.

16 V

Op 1e zelfgemaakte straatnaambord stond "Grote", op het 2e zelfgemaakte
straatnaambord stond "Prijzenplein". Beide borden dicht tegen elkaar. Het leek of het 1
bordje was, maar het waren er 2. De weg had dus ook 2 straatnamen, nl "Grote" en
"Prijzenplein". Dat was niet wat je zocht.

17/19
R S T

St.
W

Op de eerste bordje de 1e prijs, dan opnieuw gaan tellen. Op het 2e bordje de 1e en 2e
prijs en op het 3e bordje de 3e en 4e prijs. (bekers tellen!) Dus op de viersprong naar
rechts, even stempelen (st.) en klaar hier.

25/26 U Q

Bij opdracht 25 moest je even goed op de situatie letten. In de weg rechtdoor stond een
DLW. In de zijweg rechtdoor stond een officieel bord Doodlopende Weg. Je ging dus
gedwongen naar rechts De Haar op. Vlak na de situatieschets (bij opdracht 26) was er een
asfaltweg waar je eindelijk naar rechts kon. Opdracht 26 was ter afleiding.

27 Z X Y
Bij de eerste situatie stond een plaatje met een telex code, niet wat je zocht. Bij de tweede
situatie stond een plaatje met zwarte stippen wat leek op brailleschrift. Brailleschrift is
echter specifiek herkenbaar door de puntjes (verhogingen).

28 A B
Zowel bij het 1e als bij het 2e bordje hebben wij een tijd staan kijken, maar praten deed de
papegaai niet.

32
C D C
D C D
 C 3

Oeps. Hier hadden de uitzetter aan het einde een extra ' gezet. (GLIND’”) Op het bord was
deze niet aanwezig. Er zat dus niets anders op dan een paar keer rond te rijden.

34 I

Even opletten bij de VRW. In de linkerweg hadden wij ons o zo bekende (rode)
eenrichtingsweg bordje (C2, Eenrichtingweg, in deze richting gesloten voor voertuigen,
ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) geplaatst. Je ging gedwongen rechts naar
de rotonde en via een ritpijl er weer vanaf. Dan door hetzelfde eenrichtingsbordje
gedwongen weer de Postweg in. Een stukje de Postweg in (effe doorzetten), en je kwam bij
RC I. Keren en dan gedwongen op de VRW weer naar rechts en je route vervolgen.

38 G
De weg had de naam "Koolhovenstraat". Je zocht echter de "Koolhovenweg" en die was
nergens te bekennen.
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opdr. goed fout uitleg

39/42 F N St. H J

In de opdracht staat 2 slimmerikken. Dat is fout geschreven, het meervoud van slimmerik is
slimmeriken. Nu niet denken doorrijden naar de opvanger, want op het 2e bordje hadden
de uitzetters een hersteller doorgaan met opdracht 11 in hun handen. Dus verder gaan met
opdracht 11. In het ommetje zit dan ook nog een rechtdoorrijder (alleen asfaltwegen van
39 t/m 55, dus niet bij 12), keren en daarna opdracht 12 en bij de stempel ben je klaar. De
opdracht met de gatsometer was afleiding.

43 K
Toch niet deze RC opgehaald? Tijdens de opdrachten 39 t/m 55 rijden we alleen over
asfaltwegen.

51 O R P Een sleets kleed is een versleten/gebruikt kleed. De 1e afbeelding was correct.

53 O S P
Op het 1e plaatje een staalborstel, geen stalen ros. Op het 2e plaatje een paar paarden,
ook geen stalen ros. Op het 2e plaatje stond echter wél een fiets, ook wel stalen ros
genoemd.

55 Y 4
Het blauwe verkeersbord met de 3 witte pijlen op de rotonde heet officieel: Rotonde; 
verplichte rijrichting . Het bord met de betekenis: Rotonde , is een witte driehoek met rode
rand en 3 zwarte pijlen in het midden. Die was nergens te bekennen.

61 5 Gratis langsrijder ivm een val voor de A/B klassers.

64 E
Je was op zoek naar een voorrangsweg, te herkennen aan het oranje verkeersbord (ruit)
met de witte rand. Je moest weliswaar voorrang verlenen, maar dat was alleen van
toepassing op de viersprong.

65 B A
Op de klok was het vijf minuten voor vijf. Doordat het bordje echter dwars op de route
stond, kwam je eerst langs de vijf en vervolgens langs de zes. Vijf voor zes dus. 

67 C D
Een schotelantenne is volgens Van Dale ook een satellietontvanger. Direct na het viaduct
zat er op het huis een schotelantenne.

68
F G
I 6

Je dacht bij het passeren van de modellen misschien aan een volgorde probleem, maar dat
was niet de val. DAF is namelijk een afkorting van Van Doorne's Aanhangwagenfabriek N.V.
die later overging in Van Doorne's Automobielfabriek N.V.. Dat hadden we zelfs bij het
plaatje van DAF erbij gezet. Maar als je dit door had, zat er nog een addertje onder het
gras! Terugkomend van RC G richting driehoekje moet je niet met de doorgaande weg naar
rechts meedraaien. In verband met de situatietekening (van alle kanten geldig) op de
"heenweg", even links van de driehoek gaan en om diezelfde reden nog even de
Kallenbroekerweg in, waar je beloond werd met RC I.

71 H J K

Op de eerste situatie bij de driehoek stond er op het bordje 12000R. (zonder punt) Dus
even om het driehoekje en daar stond wel de juiste tekst vóór, maar ontbrak in de
straatnaam de punt (L14000). Dus maar rechtdoor. Op de derde situatie leek als goed te
staan, maar moest je toch rechtdoor! Waarom? Op de 1e situatie kwam je langs bordje
12000R. Laat dat nu een hersteller zijn! Twaalf duizendste weg rechts! Als je dat toen al
door had, kon je door blijven rijden tot de opvanger!

73 L L St.
Op de afbeelding stonden ministers en ministerren. De ** worden ook wel ministerren
genoemd. Je hebt er aan 2 genoeg om de opdracht uit te kunnen voeren.

76 M Wij weten niet wat een amphitheater is. Langs de route stond een amfitheater.

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

Wij zien u graag terug op een van onze volgende ritten:
Op 14 oktober: Jubileumrit
Op 18 november: Snertrit
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