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Langsrijder voor iedereen.
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AB:
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C:
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Eenvoudig om mee te beginnen. Na het miniatuurverkeersbord gaat u
verplicht naar links, zoals op het bord is aangegeven.
De eerste drie oriënteringspunten waren zonder probleem te vinden. Daarna
zag u een bord met de tekst XL. Dit is een herstelopdracht die u moet
uitvoeren.
AB: Deze XL mag u niet als de gezochte veertig gebruiken, maar wel het
volgende bord met de tekst 40.
C: ANWB is een niet toegestane afkorting in uw routebeschrijving.
AB: U trof een wegwijzer aan die erg leek op een officiële ANWB-wegwijzer,
maar dan in miniatuuruitvoering. Op deze door de uitgezetter geplaatste
wegwijzer mogen uitsluitend plaatsnamen in Nederland staan. Op deze
wegwijzer stond meer, namelijk een 2, een 4 en een 6.
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Van de 3 eieren langs de route, waren 2 eieren een paasei. Het derde ei
voldeed niet aan de criteria voor een paasei, maar het blijft wel een ei.

E

C: De weg had de naam Paaseiereneneierenweg en u zocht de
Paaseiereneierenweg.
AB: De Paaseiereneneierenweg had ook de naam Klein Moorst. Als u dit
doorhad, hoefde u niet de ingewikkelde straatnaam te beoordelen.

C

Op de eerste afbeelding zag u Bob de Verbouwer. Hij heeft inderdaad een
piercing. Maar u zocht geschreven tekst. Het volgende gele object langs de
route met enkele gaten, tevens voorzien van een ringetje, kon misschien lijken
op BOB, maar was geen leesbare tekst. Dus doorrijden naar de opvanger.
Piercing is overigens geen Engels woord; het staat in de woordenlijst van de
Nederlandse Taal, het Groene Boekje.
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De kerstman en paashaas komen niet geheel na elkaar (zie PMN artikel 8c).
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Dit zijn geen hele paashazen, maar wel grappige paashazen.
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C: Na het paasei kon u de opdracht eenrichtingsweg prima uitvoeren. U moest
u niet laten afleiden door het bijgeplaatste foute verkeersbord.
AB: Er is geen sprake van en weg met meerdere karakters. Het
eigengemaakte bord is geen verkeersbord aanduidende autoweg, want dat
bord is rechthoekig. Het is dus geen verkeersbord. Het officiële verkeersbord
eenrichtingsweg kunt u wel als oriënteringspunt gebruiken, om vervolgens
eenrichtingsweg rechts uit te voeren.
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Voor het bord met de tekst DLW' kunt u opdracht 22 uitvoeren. U gaat niet
gedwongen naar links, want het bord voor u is geen DLW-bord vanwege de '.
De routecontrole P voldoet niet aan de omschrijving, het bord is niet geheel
oranje. Achter deze routecontrole P hadden wij een oranje bord bijgeplaatst en
de weg links de naam P gegeven. Opdracht dus toch uitvoerbaar.
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Deze WW was aan een schilderijhaakje opgehangen, een los oriënteringspunt
dus. Dit mag niet, zie artikel 8a van het PMN.

C:
B

C: Op het bijgeplaatste informatiebord kon u lezen dat dit een inrijhek was.
Ook het verkeersbord was aanwezig. De straatnaam was ook juist, dus
opdracht uitvoerbaar.
AB: De opdracht luidde: voor verkeersbord aanduidende vee, bij inrijhek
"Lambalgseweg" L. In het reglement, artikel 8c staat: Oriënteringspunten
dienen in de aangegeven volgorde en geheel achter elkaar bereikt te worden.
Bij deze opdracht bereikte u de oriënteringspunten niet in de aangegeven
volgorde, namelijk eerst het inrijhek en vervolgens het verkeersbord.

Y

2020 is een schrikkeljaar, dus 29-2-2020 is een juiste datum uit de 21e eeuw.

M

Voor de tekst "PAASBEWUST" moest u rechts. Als u het eerste bord goed heeft
bekeken, zag u dat het uit twee delen bestond; op één deel stond DLW. U ging
hier dus gedwongen naar rechts. Voor het volgende bord, waar wel de juiste
tekst op stond, moest u de opdracht alsnog uitvoeren.
Langsrijder voor iedereen.
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U zag een plaatje van Ab Normaal en een plaatje met het alfabet. Het alfabet
is wat u zocht, ab is ook het alfabet.
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U zag de tekst: minister Dijkramp. Minister kunt in de volgende lettergrepen
verdelen: mi-ni-ster en mi-nis-ter, Dijkramp in dijk-ramp en dij-kramp. Op het
eerste oog 10 lettergrepen, maar de oplettende deelnemer zag natuurlijk dat
één lettergreep tweemaal wordt gebruikt, namelijk de lettergreep mi.
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Deze opdracht is vervallen, stond er bij opdracht 40. Het is verleidelijk dan
verder te gaan met opdracht 41. Echter, in artikel 2a1 van het reglement staat
dat elke routeopdracht dient te leiden tot één (niet gedwongen) verandering
van rijrichting. Hiervan was in opdracht 40 geen sprake, dus niet opdracht 41
uitvoeren.
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U trof een bord met de tekst: asfaltweg rechts, einde weg links, einde weg
rechts, ….. Dit is een hele lange herstelopdracht, die u dient uit te voeren. Na
de viersprong komt u bij RC B met een herstelopdracht, die u weer op de route
brengt en verder laat gaan met opdracht 45.
Een trapezium is een vierhoek waarvan twee zijden evenwijdig lopen. Deze
was wat verdekt opgesteld achter het verkeersbord in de zijweg. De vijfkant
trok misschien meer de aandacht.
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De afbeelding van een aantal zebra's achter elkaar is geen zebrapad. Zag u,
op de kruising met de Hessenweg, een zebrapad in de bij-situatie. Hierna kon
u, op de volgende viersprong, de opdracht uitvoeren.
Langsrijder voor iedereen.
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In artikel f van het aanvullend reglement staat: Als u tijdens de rit een
miniatuurverkeersbord als oriënteringspunt hebt gebruikt, is deze hierna voor
u niet meer aanwezig. Het miniatuurverkeersbord hebt u niet gebruikt als
oriënteringspunt, en is dus voor u nog aanwezig en moet u opvolgen (in
combinatie met RC A bij opdracht 2 één fout).
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Alles leek onveranderd, maar dat had u toch niet van ons verwacht. Op het
bordje aan het begin van de rit stond XL, nu stond er alleen een L op. L is
geen veertig, maar vijftig in Romeinse cijfers. Dus doorrijden naar opvanger
en vervolgens voor de volgende 40 alsnog de opdracht uitvoeren.
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U zag natuurlijk dat het woord paaasei verkeerd geschreven was. Maar dan
niet het gaspedaal intrappen om tijd te winnen, maar de rem. Het loont om
het paasei te gaan bekijken. Op dit paasei stond een gele vlag. Hier was dus
de finish.

De uitzetters hopen dat u een leuke middag heeft gehad en zien u graag terug op onze
volgende ritten.
Datum:
13 april
12 mei
7 september
5 oktober
9 november

Naam:
oranjerit
pinksterrit
allerhanderit
jubileumrit
snertrit

Uitzetter:
Van der Gronden
Vrielink
Van Stijn / Plugge
bestuur
Jans / Oostveen

Bedankt voor uw deelname en graag tot ziens.
16 maart 2008

Uitzetters: Henk en Jannie Hazeleger.

