
UITLEG SNERTRIT 9 NOVEMBER 2008
opdr. goed fout uitleg

3 A Wij hebben een behoorlijke tijd bij het zelfgemaakte verkeersbordje staan luisteren, maar wij
hebben het niet horen kloppen. U wel ??

4 B U zocht hier de "Van oldenbarneveltstraat". Dus met een kleine o. Op het straatnaambord stond
helaas een hoofdletter O. Even rechtdoor dus.

5 CF
Een opdracht moet leiden tot een richtingsverandering. Deze opdracht doet dat niet. Bij de
routecontrole nog wel onderkennen dat u met opdracht 5 bezig was. (en dus even rechtsaf had
gemoeten)

7 H Weet u wat een schikhek is? Wij niet.

8 KE D Als u het eerste bordje met de erwten zag, en tevens bedacht dat ieder getal de wortel is van zijn
kwadraat, dan ging u direct de eerste mogelijkheid in.

10 GI

Vlak voor het officiële verkeersbord einde bebouwde kom, hadden wij een zelfgemaakt
verkeersbord ter afleiding neer gezet. Maar er stonden verkleinde verkeersborden doodlopende
weg!! De hulpaanwijzing Vadna gaf alleen een straatnaam aan. Hulpaanwijzing VADNA (in
hoofdletters!)ontbrak!

11AB LDEKE

Voor het driehoekje naar links, dan rechts om het driehoekje. Even in de gaten houden dat u de
volgende weg al had gebruikt en u kon lekker terug naar het pleintje van de erwt en de wortel.
Onderweg komt u een hersteller tegen die u opnieuw met de opdracht laat beginnen. Zowel op
het huis als er vlak na was er nog een "20" te vinden. Na rechtdoor om het driehoekje gereden te
hebben, wel bedenken dat u dan weer voor de algehele opvanger een weg voor u heeft én een
weg naar links. Dus naar links en weer terug naar de erwt en de wortel. Het leverde een mooie
combinatie op!

11C L Heeft u ergens langs de route een televisie gezien? En dan ook nog vast? Wij niet!

13 M Opdracht was gewoon uit te voeren. Opdracht was nodig voor de voorbereiding op de volgende
foef.

_ O Langsrijder

14 J
Als u bij deze routeopdracht naar links bent gegaan, dan heeft u hetzelfde oriënteringspunt
gebruikt (de viersprong) uit de vorige routeopdracht. De neutrale opdracht A is géén
routeopdracht. Zie artikel 8.b.4.

15 MO

Ter hoogte van 't Jannendorp stond een bordje (waar u al langsgekomen was) met de tekst: LET 
OP ! Laat u niet in de maling nemen. Doordat het een wit bordje was met zwarte letters en er een
gedeelte onderstreept was, was hier sprake van een straatnaambord en had de weg dus 2 namen.

16 N Zag u de q in plaats van de g in vierspronq ?

17 U
De 2 bijgeplaatste foto's waren wel degelijk van 2 personen die heel erg slim zijn. Het stond er
zelfs bij! Er was echter 1 probleem. Het meervoud van slimmerik is slimmeriken en niet
slimmerikken!

18 P
Niet uitvoeren op de vierkant witte paal met wat roods eraan. Maar uitvoeren op de zeker 1
meter hoge lucifer die wij hadden geplaatst aan de overkant van de weg rechts van u.

19 Q Een boerendozijn is 13. Dat kwam u tegen. Het gekkengetal is 11, maar het gekkegetal bestaat
niet.

20 FR I

Leek een makkie. De eerste RC stond los! Kunt u dus niet gebruiken als oriënteringspunt, echter
wél opschrijven. Dus verder zoeken. Bij de volgende situatie leek een RC te staan. Ook deze was
niet goed. De letter I was uitgezaagd en aan de achterkant voorzien van een zwart doekje. Dus
niet te gebruiken én niet opschrijven!. Rechtdoor een hele goede opvanger.

23 T
De rookworst was geen probleem. Staat erbij dat het een rookworst is. Het apenstaartje natuurlijk
niet juist. Gelukkig zat in het hek een goede ampersand zodat de opdracht toch uit te voeren was.

24 V Hier had Herman vast geen problemen mee na zijn gestyleerde poema uit een van de vorige
ritten. Een mooie inktvlek gevolgd door een mooi gestyleerde vlinder.

26 XW
U niet laten afleiden door de bijna B (13). Direct bij het inrijden van de weg was er al een B op een
aanduiding voor een waterput. U kon direct na het eerste gebouw al een eenrichtingsweg in. De
rest was afleiding.



32AB ZZZA Y

U kwam langs 4 juiste mini bordjes (en 2 foute) en 1 écht verkeersbord. Door een van de
verkeersborden ging u gedwongen naar rechts. Daarna ging u op de einde weg naar rechts, u was
tenslotte na een verkeersbord. Vervolgens op basis van bordje 2 weer het driehoekje in. Bordje 3
weer gebruiken zoals bordje 1. Vervolgens bordje 4 en 5 op dezelfde wijze.

32C ZA Y

Door de uitzetters waren er 4 juiste (mini) verkeersborden geplaatst. 2 mini bordjes waren niet
correct. Als u echter ook even naar boven had gekeken, had u ook 1 echt verkeersbord
waargenomen.Let erop dat u door een van de borden eerst gedwongen naar rechts ging. Door RC
A werd u gekeerd en weer op de route gezet.

34 Q Een gat is een gat, en is dus niks. Hoe kan dat nu zwart zijn? Het zwarte wat u zag was een doekje
achter een gat.

35AB SC B Op de eerste situatie stond er PaJANSWEG. De . was een hele kleine a. Tweede situatie geen
probleem. Derde situatie was er sprake van 2 straatnamen.

35C B Op het straatnaambord stond PaJANSweg. De. was een hele kleine a.

37C C De poort was het probleem niet. Volgens ons is een koe echter nog altijd een melkgeefster en
zeker geen melkgever!!

39 D E
Weer eens wat anders. De linkse tekst stond wel héél erg links. Dus niet te gebruiken. Volgens ons
alleen uit te voeren in een situatie waarbij beide borden rechts voor u staan. 

41 I
Laat er toch een onverlaat zijn geweest die op de rotonde een DLW had neergezet. Hierdoor ging
u gedwongen van de rotonde af en had u de opdracht nog niet uitgevoerd. Gelukkig hadden de
uitzetters hier een routecontrole neer gezet.

43 G Mooi bordje niet waar? Als u MOT gebruikte, gebruikte u hetzelfde oriënteringspunt als TOM. En
dat mag nog steeds niet.

45 F FF

Het eerste bordje is van de "wordt geen slaaprijder" actie. Zeker geen kenteken. Even verder een
foto van de uitreiking van het nieuwe autokenteken. Dit was echter zeer zeker niet het
allernieuwste kenteken. Kijk op de site van de RDW dan ziet u (heel even) het nieuwste kenteken.

49 H Als u bij het bord met de tekst AMSTERDAM heeft staan nadenken, dan heeft u het juiste bord
met de tekst HAARLEM aan het begin van de weg gemist!

50 J Klinkt simpel, maar probeer het maar eens uit te schrijven! Dat gaat niet lukken!!

51 K HIG
Volgens de opdracht zocht u hier een bordje met een H, vervolgens een met een I en daarna een
met een G. Dat kwam u niet tegen. Ook de letters niet noteren op uw controlekaart. Hier was
zeker geen sprake van een RC. (zie voorbeeldenbord)

54 Q Even lekker makkelijk. De afkorting km/h kent u niet (staat niet in het reglement)

57 LM O

Wat is eigenlijk een 4‐sprong? Wij weten het niet. Op naar de RC met hersteller. Vervolgens wel
op de juiste plaats HK uitvoeren. Deed u dat correct, dat zag u ook het blauwe verkeersbordje met
de witte pijl die u dwong om de viersprong over te steken. Vervolgens voerde u XL pas een
viersprong verder uit.

finish P N

Niet te makkelijk! Weet u van wie dat bord is dat aangeeft dat er "ergens" een finish is. Het is
geen routeopdracht en geen hersteller, dus door naar de opvanger. Maar ook hier goed opletten!! 
De hersteller stond op een los bordje vlak vóór de RC. Dus bij die RC kwam u niet. Na het keren
vond u nog een RC. We wilden natuurlijk wel even controleren wie dit allemaal goed had gedaan!

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

Wij zien u graag terug op onze ritten in 2009:
15 maart, 19 april, 1 juni ('s morgens), 13 september, 11 oktober en 15 november.

Voor onze leden houden wij op 8 januari 2009 de jaarvergadering.


