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2. Na “SPORTPRIJZEN”, “KENNELS NACHTHOKKEN VERVOERSKOOIEN” en ”DOG SPORT HOLLAND” 
asfaltweg links 
 
De tekst “DOG SPORT HOLLAND” stond niet op een ondergrond (bord). Had u het kleine bordje gezien 
dat wij geplaatst hadden? Hier stond echter “DOGS SPORT HOLLAND” op. 
rechtdoor naar de opvanger dus. 
Goed:  A Fout:  
 

3. Na “P ELECT”, ”ROVI RICITE”, “NCIAL ITSWE”, “E RKEN”, bushaltebord en rode fiets asfaltweg links 
 
Had u de mooie tegels op het elektriciteitshuisje gezien? Maar de mooie rode fiets was toch echt een 
brom

4. Na oranje mascotte eerste weg links 
 
U bent hier op zoek naar een oranje (kleur) mascotte en niet een mascotte van Oranje (team) 
Goed:  CD Fout:  
 

fiets. Als u uitgestapt was had u trouwens ook gezien dat er op de laatste tegel een vage naam 
van de fabrikant ingegraveerd stond “GOEDEWAAGEN GOUDA” 
Goed:  B Fout:  
 

6. Na bord aanduidende einde bebouwde kom, “20”, “20.01” en “20”, voor vier holleblokken asfaltweg links 
 
Een holleblok (holsblok) is een oud woord voor klomp.  
Soms zijn de oriënteringspunten verder gewoon luid en duidelijk aanwezig 
Goed:  J Fout: E 
 

7. Na aprilbloempje viersprong

10. Na drie isolatoren, een isolator en vier isolators asfaltweg rechts 
 
De schrijfwijze van het meervoud van isolator mag zowel isolatoren als isolators zijn. 
Goed:  IF Fout: 
 

 links 
 
Sleutelbloemen (Primula’s) zijn aprilbloempjes. En die stonden op de afbeelding. 
Goed:   Fout: G 
 

14. Voor “E COR  SN LTR NS ORT” rechts 
 
De tekst van het transportbedrijf zag u boven de deur van het bedrijf en niet op het 
bewegwijzeringsbord (daar stond ook nog 19 op). Een aantal letters waren open en daardoor geen 
correcte letters en dus niet aanwezig. De gevraagde tekst bleef over. 
Goed:  KKL Fout:  
 

16. Na teken van de dierenriem asfaltweg links 
 
Het teken “Stier” (Taurus) (   )vond u op de muur van het bedrijf “IC Taurus” 
Goed:   Fout: M 
 

17. Na “HARDWAREWEG” en “Outputweg” asfaltweg links 
 
De “Outputweg” was een fietspad, u mag deze niet berijden en dus als straat voor u niet aanwezig. 
Goed:  N Fout:  
 

20. Na 3 vlaggenmasten en derde vlaggenmast asfaltweg rechts 
 
De tweede groep van drie vlaggenmasten stond, door de flauwe bocht in de weg, niet haaks op de 
route en er was keurig sprake van een volgorde netjes na elkaar. 
Goed:  OP Fout:  
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A/B-klasse 
 

22. Na RC “Q” aanhoudend tweede weg rechts 
 
U kon deze RC gewoon gebruiken. Doordat de herstel opdracht op een apart kaartje geschreven staat 
is hier sprake van een RC bord met de tekst Q en een kaartje met de tekst van de herstelcontrole. 
Goed:  RQQ Fout:  

 
C-klasse 

 
22. Na eerste weg, tweede weg en derde weg asfaltweg links 

 
U dient elke keer opnieuw te beginnen met tellen. U zocht dus 6 straten. U kwam niet bij de zesde 
straat omdat u alle straten reeds eerder had gebruikt en u kunt deze dus niet nogmaals als 
oriënteringspunt gebruiken. Door RC R werd u hersteld. 
Goed:  RQRQ Fout:  
 

Alle klassen 
 
26. Na verkeerslicht VRW oversteken 

 
Genummerde opdrachten dienen te leiden tot een richtingsverandering. 
Goed:  S Fout:  
 

28. Na aprilvis asfaltweg links 
 
Een aprilvis is een aprilgrap 
Goed:  U Fout: T  
 

29. Na derde paarse raam, na derde gele raam, na derde zwarte raam en vierde rode raam, bij eerste oranje 
raam rechts 
 
Het is even tellen…… 
Goed:  VVW Fout:   
 

34. Na lid van het Koninklijk Huis, voor lid van de Koninklijke familie weg links 
 
Friso en Mabel zijn wel lid van de Koninklijke familie maar niet van het Koninklijk Huis. 
Maurits & Marilène zijn lid van de Koninklijke familie en van het Koninklijk Huis. 
Constantijn en Laurentien eveneens en Alexander en Máxima natuurlijk ook. 
U kon derhalve reeds de tweede gelegenheid links. 
Goed:  XXYZ Fout:  
 

36. Na Koninklijke standaard van prins Willem-Alexander, na Koninklijke standaard van prins Constantijn, na 
Koninklijke standaard van prins Friso en Koninklijke standaard van prinses Máxima eerste weg rechts 
 
De afbeeldingen waren correct. De Koninklijke standaard van Willem-Alexander en zijn broers is 
dezelfde. De laatste is van Máxima. 
Goed:   Fout: A 
 

40. Na vreemd verkeersbord links 
 
Hoezo “vreemd”. Het bord is een prima Nederlands verkeersbord aanduidende verbod voor 
motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen. Maar had u het kleine verkeersbordje gezien 
aanduidende Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan de op het bord 
aangegeven hoogte (3,1 inch). Uw auto is natuurlijk hoger dan 3,1”. U zult het bord nooit tegenkomen 
(behalve hier dan) maar of het dan vreemd is? 
Goed:  JD Fout: BC 
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43. Na geboortejaar van prins Bernhard asfaltweg rechts 
 
De vraag is even welke prins Bernhard. 
De zoon van prinses Margriet is geboren op 25-12-1969, Prins Bernhard van Lippe- Bisterveld is 
geboren op 28-06-1911. De tweede mogelijkheid, 1969, kon u dus gebruiken. 
Goed:  G Fout: EFH 
 

47. Op rotonde eerste weg rechts 
 
De weg naar PON was niet doodlopend. U kon rechts de weg met parkeerplaatsen op die niet zichtbaar 
doodlopend was. 
Goed:  I Fout:  
 

49. Na uitglijer eerste weg links 
 
Wat te doen om u voor deze uitglijer te behoeden. Geen idee! Uitgaan van eigen kracht. 
Guust en de banaan brachten u wellicht nog in verwarring. 
Goed:  LK Fout:  
 

51. Na lid van het Koninklijk Huis dat tweede is in de lijn van troonopvolging weg links 
 
Máxima is geen opvolger voor de troon, prinses Margriet is het ooit geweest totdat prinses Beatrix 
kinderen kreeg. Nu is het Prinses Amalia. 
Goed:  OOP Fout: NM 
 

56. Na brug, na knotwilg en naam van de hoofdstad van Bonaire viersprong rechts 
 
De Hoofdstad van Aruba

57. Na “Vogelopvang” en paddenstoel, voor “ZACHTE BERM” “Kolfschoterdijk”  links (brievenbus negeren) 
 
Alle oriënteringpunten waren aanwezig. 
Goed:   Fout: S 
 

 is Oranjestad, die van Bonaire is Kralendijk. 
Goed:  Q Fout: R 
 

58. Na drie kippen en “STOP”, voor “KOLFSCHOTERDIJK” weg rechts 
 
Keurige kippen op het bord dat de gemeentegrens van Woudenberg markeerde. 
Goed:   Fout: T 
 

59. Na koe op windwijzer en tweede drempel asfaltweg links 
 
De koe is ons inziens een onderdeel van, zo niet juist dé windwijzer. U diende dus een extra koe te 
onderscheiden. Twee koeien op de windwijzer. 
Goed: W  Fout: U 
 

61. Na secundaire kleur, bij “GOORSTEEG” en P, voor het wapen van de voormalige Oranje Vrijstaat asfaltweg 
links 
 
Oranje is een secundaire kleur in de schilderkunst. U zag de vlag van de voormalige Oranje Vrijstaat. 
Oranje Vrijstaat is een gebied rond Bloemfontein in centraal Zuid Afrika dat in het midden van de 19e

62. Na “GEEN RUITERPAD”, ruiterpad, “GEEN RUITERPAD”, bushaltebord en “DE HAAR” asfaltweg links 
 
Wij hadden een bordje geplaatst dat aardig leek op het verkeersbord aanduidende ruiterpad. Het was 
echter gespiegeld en dus niet goed. 
Goed:  Y Fout:  

 
eeuw ontstond. Het getoonde wapen is dat van de Oranje Vrijstaat 
Goed:   Fout: V 
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63. Na koffiekan, melkkan en “VELDHOEF”, bij P asfaltweg links 

 
Zag u de koffiekan en melkkan? In het kader van het project Platteland Anders zijn banken gemaakt, 
die in het buitengebied zijn geplaatst. Bij deze banken komt zo’n koffiekan en melkkan te staan. Deze 
kannen staan hier als proefopstelling. 
Goed:   Fout: Z 
 

64. Na varkenstaart, varkenskop, roodbont rund en zwartbont rund VRW rechts 
 
Een tikfoutje, dacht het niet. Varkensstaart. 
Goed:  X Fout:  
 

67. Na brug, kombord en viersprong, na kiemmaand en naam van de grasmaand, na naam van de paasmaand en 
naam van de eiermaand viersprong rechts  
Behalve de kiemmaand, sloegen alle maanden op April. De kiemmaand loopt van 20 of 21 maart tot 20 
of 21 april. Da’s niet echt April. Echter op de kalender was deze “maand“ keurig weggegeven. Zag u 
het woord APRIL dat wij in een niet correcte hersteller hadden omgetoverd. Mei is niet de goede 
maand en Aprilletje niet het goede woord. Eiermaand is een benaming die je in de volksmond / 
volks(weer)kunde nog wel eens tegenkomt. Door de tekst “30 april Koninginnedag” is de opdracht  
uitvoerbaar bij de Jan van Arkelweg.  
Goed:   Fout: BCD 


