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Val Goed Fout
2   A H Het oorspronkelijke Romeinse jaar begon op 1 Maart. In het woord september kun je het 

Latijnse septembris nog ontdekken dat 7 betekent.
6 F De afbeelding was van de replica van de oorspronkelijke eerste winkel van Albert Heijn, 

in de Zaanse Schans te Zaandam. Dit is dus welliswaar niet de eerste Albert Heijn 
winkel, het is echter wel  de eerste Albert Heijn winkel die u deze rit tegenkwam.

8 E Q De eerste afbeelding was een prachtige paddenstoel genaamd "schaapje" Het lammetje8 E Q De eerste afbeelding was een prachtige paddenstoel genaamd "schaapje". Het lammetje
was afleiding.

10 B B J   De Lange Jaap is de vuurtoren van Kijkduin (Den Helder). De eerste afbeelding was die 
van de Brandaris op Terschelling.

13 G  S De weg 't Laantje is een eigen weg en dus voor u niet aanwezig.
15 H F   Langsrijders
19  C L De USSR was Europees kampioen voetbal in 1960. De eerste vlag was die van het 

huidige Rusland. De bekende rode vlag met hamer en sikkel kwam u even verder tegen.

23 R E  Het karrenwiel bevond zich tussen de twee laatste vlaggenmasten en dus was er een 
volgorde probleem.

33 D  M  I Op eerste foto was margarine ipv boter te zien, bovendien was er een duidelijk volgorde 
probleem. De tweede afbeelding was van een spelletje boter-kaas-en-eieren. Dat schrijf 
je met koppelstreepjes. De laatste drie afbeeldingen waren goed. Zag u tevens dat u bij 
het verlaten van de parkeerplaats een viersprong moest oversteken?

38 P Z U K Door de brievenbus was de weg links voor u niet aanwezig Deze opdracht daarna38 P Z U K Door de brievenbus was de weg links voor u niet aanwezig. Deze opdracht daarna
kwam u nooit aan toe.

41 W De drie afbeeldingen van eikels (sufferds / personen ) waren wat mij betreft al goed. Ze 
hebben nu niet echt de handigste streken uitgehaald.
Op het embleem van de Limburgse Jagers staan echter ook nog drie eikels afgebeeld.

42  V  T N  X U zocht een weg met de aard zandweg. Niet de naam Zandweg.
45 Y Alle oriënteringspunten waren aanwezig. De tekst luidde echter "UITRIT VRIJLATEN"

46 B   I  K U U vond een schip (fluit) en betonnen palen waren er genoeg. De eerste afbeelding was 
een klarinet en de laatste een dwarsfluit, maar daar kwam u niet aan toe.

49   C J O Achtereenvolgens waren er de afbeeldingen van een dromedaris, "De Kameel" het oude 
directie rijtuig van de Nederlandse Spoorwegen en een kameel. Wist u echter dat een 
dromedaris een Arabische kameel is. Direct links dus.

50 T Door de stoeprand was de klinkerweg niet naar zijn aard te benoemen. Hij ging van 
stoeprand over in klinkers De auto van Olie B Bommel de Schicht was afleidingstoeprand over in klinkers. De auto van Olie B. Bommel, de Schicht, was afleiding.

55 D   M P Alle oriënteringspunten waren aanwezig. De eerste gelegenheid om voor de afbeelding 
links te gaan was voor het perkje

59  St Q F R   U dient elke keer opnieuw te beginnen met tellen. In totaal zoekt u 6 maal de juiste 
zevenhonderdvijftig. De letters DHL waren geen goede letters. De achtereenvolgens 
Romeinse DCCL  (zo schrijven we het tegenwoordig), Binair (1011101110), Braille, 
Arabische cijfers en hierogliefen waren prima.

64 V U heeft vingers aan uw rechterhand, geen eikenbomen!64 V U heeft vingers aan uw rechterhand, geen eikenbomen!
65 S Misschien wat veel zoeken maar alles was gewoon aanwezig
69 G Op het kombord stond toch echt "ACHTERVELD GEM. LEUSDEN"
71 N Je kunt voor de Rentinckstraat niet beoordelen of de uitbouw van de bibliotheek hier wel 

een onlosmakelijk onderdeel van uitmaakte. Wat ons betreft was u na de bibliotheek.
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