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opdr. goed fout uitleg

1/2
A E A
C J X
A C E

Direct na de vlag starten met opdracht 1. Even een rondje aanhoudend en je stond weer bij RC A.
Dus weer opnieuw beginnen met opdracht 1. Maar de weg naar rechts had je al gebruikt en dus
gedwongen naar links. Na gekeerd te zijn, direct een wegje rechts naar RC J. Na keren kun je de
tekst (op afstand) nog niet gebruiken, want je bent pas 1x rechts gegaan. Dus ook nog even RC X
halen. Keren bij RC X en je staat weer bij RC A en je begint wéér opnieuw. Weg rechts gebruikt, dus
weer naar links naar RC C. Na keren alle wegen al eerder gebruikt en kom je bij ALEX. Deze mag je
nog steeds niet gebruiken want je hebt opdracht 1 pas 0x uitgevoerd. Even rechtdoor naar RC E
dus.

3 B D

Een ramoneur is een stuk gereedschap dat wordt gebruikt door de brandweer om een
schoorsteenbrand te doven. De ramoneur bestaat uit een aantal stukjes stalen ketting van
ongeveer 50 cm lang, met aan het eind van die kettingen stukjes hoekijzer. De 2e tekening voldeed
hieraan. Op de 1e tekening was een hoed van een schoorsteenveger te zien.

7 H G
Een erlenmeyer is een stuk laboratoriumglaswerk, een kegelvormige fles met een cilindrische hals.
Op de 1e tekening een aantal reageerbuisjes, niet wat je zocht. Iets verder, een beetje verborgen
de juiste afbeelding.

9 H F
Alle gevraagde teksten waren aanwezig. Het straatnaambord KLETTERSTEEG staat hier echter vóór
de weg, dus hier is sprake van een achterwaarts straatnaambord.

9 K Algehele opvanger

10 L 1 M
Op het 1e bordje stond WEG L1NKS. Dus achterom het driehoekje. Daar stond de juiste tekst. Nu
niet overgaan op aanhoudend, want het bordje met de tekst WEG LINKS is gewoon een
herstelopdracht die je eerst moet uitvoeren.

15 O N C
Langs de route een oranje bordje. Dit bordje was geen RC want er ontbrak een letter of cijfer. In de
zijweg zag je wel een RC, maar die was niet oranje want er stond een zwarte letter op.

16 St. J

Een ritpijl (zie voorbeeldenbord) is een pijl die naar links of rechts wijst mét de tekst AMBC. De
omhoog wijzende pijl is dus geen ritpijl. Op een enigzins verstopte pijl stond AMCB, ook niet juist.
Echter… vlak voor de echte DLW in de zijweg, hadden wij een foto van een goede ritpijl geplaatst.
Opdracht was dus uitvoerbaar bij de 1e weg met de naam Dlw.

20 Q P
Eerst langs 2 personen met de naam BERTUS. Vervolgens moet je op zoek naar iemand die
BERTUSSEN als naam heeft. Niet reageren dus op 2 personen met de naam BERTUS.

21 2 R
Je zocht een (willekeurig) Engels woord wat voor de tekst KONINGIN moest staan. Nergens te
vinden. De bordjes QUEEEN en QUEEN waren ter afleiding.

22 I
Niet af laten leiden door de oranje ALEX en de witte POSTWEG. De kleuren maken niet uit. Je zocht
gewoon de teksten ALEX en POSTWEG (in wat voor kleur dan ook) en die waren aanwezig.

24
U U
W X

T S

Na de 1e brandblusser op de "viersprong" naar links. Na 2e brandblusser weer op de viersprong
links. Dan na de 3e brandblusser opletten. Aan de overkant van de "viersprong" staat weer een
bordje met een brandblusser, alleen is deze iets aangepast en staat er nu een groene brievenbus
bij. Hierdoor is de "viersprong" een einde weg. Je gaat dus gedwongen naar rechts (linker weg al
gebruikt) om een klein stukje verder alsnog naar links te gaan. Beloning: RC W.

29 3 V Het spel rugby spelen ze met vijftien personen, dus geen elftal.

30 Y Z D

In de linkerweg hadden wij het (beruchte) "rode" verkeerbordje eenrichtingsweg staan. Links
mocht u dus niet in en was er geen sprake van een viersprong. Op de opvanger stond HK-XL.
Opletten!! XL kunt u niet uitvoeren, wederom in verband met het "rode" eenrichtingsbord. Weer
doorrijden en dan wéér opletten. Op de controle stond nu BM (bezig met) etc. U was met geen
enkele opdracht bezig, maar met de hersteller XL. Een klein stukje verder stond de verlossende
opvanger. 

32
St. St.

C
A B

De afkorting Z.M. ken je niet. Zie de afkortingen die wél mogen in het reglement. Nu niet te snel
doorrijden naar de opvanger. Je komt langs 2 oranje vlaggen. Zag je de stempel erbij hangen.
Omdat er 2 vlaggen bij staan moet je 2x stempelen.
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opdr. goed fout uitleg

36 F G

De tekst was correct, maar op het plaatje stond ook het verkeersbord C1. Hier mocht je dus niet in.
Ook niet ná de RC naar rechts gaan, want hier mocht je ook niet in. Het verkeersbord C1 heeft als
betekenis "Gesloten in BEIDE richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren
of vee". Door het bordje C1 in de 1e weg kun je weten dat je er van de andere kant ook niet in mag.

38 D 4 E
Op het 1e bordje stond de 1e regel van het 6e couplet. Op het 2e bordje de 1e regel van het 1e
couplet. Opdracht toch uitvoeren op het 1e bordje, want dat was de 1e regel uit het Wilhelmus die
je tegen kwamen. (tellen)

45 I H
Het was misschien even lastig zoeken, maar als je de gezochte tekst van rechts naar links las stond
er ALSJEVANRECHTSNAARLINKSLEESTISHETMAKKELIJKER. Op het 1e bordje stond al de gezochte
tekst, het 2e bordje stond ter afleiding.

48 L M

Op de 1e foto Prinses Laurentien die lid is van het Koninklijk Huis, dan Prinses Alexia die ook lid is
van het Koninklijk Huis. Maar leden van het Koninklijk Huis maken ook deel uit van de Koninklijke
Familie. Dus direct naar rechts? Nee! Achter de opdracht stond MUG! De bruggen die je zocht
hadden de uitzetters zeker niet geplaatst.

51 5 N Je zocht vijf bordjes ieder met de tekst ORANJE en niet 1 bord met héél véél tekst.

59
R P T
R P O

St.

De aanhoudend opdracht was eigenlijk niet zo moeilijk. Goed opletten welke wegen u gebruikte
en geen wegen dubbel gebruiken. Deze opdracht was eigenlijk de aanloop naar opdracht 61.

61 S U

Tot en met opdracht 61 wordt er op iedere einde weg geacht een DLW in de rechter weg te staan.
Dus niet naar rechts naar de rotonde, maar naar links om een goede RC op te halen. Vervolgens de
hersteller goed uitvoeren. Grasweg voor gebouw meetellen, dan weg naar parkeerplaats en op de
rotonde de 2e weg nemen.

67 Q W
Eef en Jan waren het probleem niet. In de opdracht staat verder "nooit niet". Dit heeft als
betekenis "zeker niet". Het straatnaambord was correct, maar de opdracht zeker niet uitvoeren.
(Vorig jaar werd deze val neutraal, vandaar nogmaals gebruikt)

68 Y Z V
Op het 1e bordje stond WILLEM ALEXANDER, niet wat je zocht. Op het 2e bordje begon de tekst
met VV. Daarnaast stond een losse hersteller AL. Dus toch even naar de juiste controle.

69 K
Op weg om opdracht 69 uit te voeren staat er plots een DLW recht voor je. Voor een DLW is alleen
geregeld dat de letters DLW op een bordje moeten staan. Kleuren zijn niet geregeld. Het is dus een
correcte DLW, hierdoor gedwongen rechts om de boom heen.

70 X Langsrijder

71 A B
Zag je vlak na "ALEX" het verkeersbordje D6. Het was hier alleen toegestaan om rechtdoor of
rechtsaf te gaan. Hierdoor is er geen sprake van een viersprong. Na gekeerd te zijn is het wel een
viersprong.

73 C Het verkeerslicht staat niet op groen (gras?), maar op de tegels.

Op 10 juni: Pinksterrit

Op 8 september: Rondje Achterveld

Op 13 oktober: Wijnpuzzelrit

Op 17 november: Snertrit

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

Wij zien je graag terug op een van onze volgende ritten:
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