
 
 
 
 
 
Met welke uitzetters van een puzzelrit dan ook, soms blijven er na een rit 
en zelfs met de uitleg hiervan, vragen over bepaalde opdrachten de 
deelnemers bezighouden. In onderstaande uiteenzetting probeer ik voor u 
punten welke als vraag zijn aangedragen te verduidelijken. 
 
Opdracht 10: Bij het eerste officiële eurospreekwoord L 
Niets meer gemeen hebben dan de Euro is door de vakjury uitgekozen als 
het allereerste Eurospreekwoord van Nederland. Mieke van der Doef uit 
Nijmegen bedacht het spreekwoord dat aangeeft dat twee situaties of 
mensen nagenoeg niets met elkaar gemeen hebben. U noteerde bij deze 
opdracht alleen de goede letter F op de controlekaart. 
 
Opdracht 12:  Voor bank L 
Deze opdracht werd geneutraliseerd omdat de uitzetter de rechts van de 
route geplaatste vensterbank niet heeft onderkend en een vensterbank is 
ook een bank. Het woordenboek Van Dale is hier erg duidelijk in. 
 
Opdracht 19:  Voor verkeersspiegel L 
Hiervan is de uitleg ook eenvoudig, althans voor 40 deelnemers, één 
enthousiaste deelnemer vond, dat als je van de voorkant of misschien de 
linkerkant aan komt rijden het opeens geen verkeersspiegel meer is. Van 
Dale schrijft over de verkeersspiegel het volgende: grote spiegel die het 
mogelijk maakt het van rechts komende verkeer te zien aankomen. De 
verkeersspiegel stond voor de andere wegen misschien niet functioneel 
maar ondanks dat, blijft het toch altijd een verkeersspiegel. 
 
Opdracht 29: Na heilig getal R 
Veel mensen beschouwen 11 als gekkengetal en 13 als ongeluksgetal. 
Het getal 7 wordt in diverse culturen als een heilig getal beschouwd. Veel 
getallenmystiek heeft direct of indirect te maken met sterrenkunde. Het 
getal 7 komt ook op veel plaatsen in de bijbel voor. Sterrenkunde en de 
bijbel worden gecombineerd in de zeven dagen van de week, die naar de 
zeven planeten genoemd zijn. Dus geen letter op uw kaart noteren was 
goed. 
 
Opdracht 63:  Aanhoudend na plaatsnaam (MUG) L 
De basiskennis voor het goed uitvoeren van deze opdracht is, dat u in het 
puzzelreglement artikel 11 goed leest. Bij dit oriënteringspunt moest u 

minimaal 2x de opdracht uitvoeren en daarna verder gaan met de 
volgende opdracht. Maar opdracht 64 kwam niet direct, dus doorgaan 
met aanhoudend. Het ging hier om plaatsnamen en welgeteld waren dat 
er 9. Kortom, na iedere plaatsnaam, op de door de uitzetter geplaatste 
bordjes, linksaf en zo kreeg u 9 keer de letter O, met later controleletter 
B. 
 
Opdracht 98:  Eersteweg L  
De tekst in het aanvullend reglement: er wordt geen val op spaties 
gemaakt heeft op deze opdracht geen invloed. Het hele woord, 
Eersteweg, bestaat niet in die vorm. Waar het om gaat, is dat er geen val 
op de grootte van de spatie wordt gemaakt (dus of het er één is of dat 
het er twee zijn), maar een spatie moet altijd wel degelijk aanwezig zijn 
als deze er hoort te staan. 
 
Hopelijk heb ik u met deze uitleg enige duidelijkheid kunnen geven in 
deze, voor velen, mooie wereld van de puzzelrittensport. 
 

Herman Vrielink  


