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opdracht goed fout

2 / 3 A
U wordt hier gedwongen naar links te gaan, vanwege het door mij geplaatste miniatuur
verkeersbord. Aan opdracht 3 komt u niet meer toe.

6 B
Dit hek dient ervoor om verkeersdeelnemers te waarschuwen dat u op een einde weg
komt, of ze staan in gevaarlijke bochten. Niet doorrijden naar de foute RC.

8 J C
U reed langs een aantal groentetuinen met daarin hagen van o.a. snijbonen. Deze bonen
staan langs bamboestokken. Voor degenen die dit niet gezien hebben, was het paaltje
van de RC ook van bamboe gemaakt.

9 D Ik zou niet graag hoofdpijn willen hebben, het is een middel tegen hoofdpijn.

14 E
Omdat de rechterweg een doodlopende weg was, is deze wegsituatie geen viersprong.
Doodlopende wegen zijn voor u niet aanwezig dus door naar de goede RC (zie P.M-N.
art.5.f).

15 F
Deze dame kwam mij (zonder stieren) vergezellen, toch wel goed gelezen hoe het goed
geschreven moet zijn.

20 G H
Ook dit is een vorm van een klok, toegepast bij verwarmingsketels. Toch wel de hele
parkeerplaats rond gereden om nog een scherprijder te noteren.

22 I M I
Nog even uw verkeerskennis opfrissen, u werd een aantal keren door pijlen verwezen om
uw route te vervolgen. Als u dit goed deed, bleef u op een eenrichtingsweg rijden, dus
niet keren op deze weg maar gewoon doorrijden.

24 K L
Op het gebouw staat een grote gele cirkel, dus de eerste mogelijkheid nemen naar de
goede RC, omdat de weg ook oriënteringspunt is.

25 N
De doorgaande weg gaat wel naar rechts, maar als u goed naar links keek zag u een
bedrijfsterrein. Hierdoor is deze wegsituatie een einde weg. Even de goede RC N op
halen.

27 O Dit mag dan wel een bandoneon heten, maar valt ook onder de trekzak.

31 J
Bij de genummerde viersprong doet u geen richtingsverandering, dus even naar de
goede RC (zie P.M.N.art.2.a).

33 P St.
Voor deze goede verkeersborden verplicht naar rechts, ook gezien dat hier geen
voetgangers mogen lopen, dus ook niet uitstappen om even te stempelen.

36 R
De tekst NP op het terrein van DHL stond op meerdere stenen, dus niet op één
ondergrond (zie P.M.N. art. 9).

40 A
Nadat u de codes ontcijferd hebt, bent u toch niet vergeten om rechtdoor te rijden om het
gebouw heen.

40
B F B 

St.
C

De herstelopdracht op routecontrole B moet u alleen bij de eerste passage uitvoeren. Bij
de tweede passage alleen de routecontrole noteren. Zie het aanvullend reglement.

41 S Duidelijker kan het toch niet zijn, de letter staat ook nog op de sok. 

45 Q
U reed wel de plaats Musschendorp binnen maar reed er niet uit, dus niet zomaar links af
slaan.

46 T
Langs de route zag u een verkeeersbord aanduidende S-bocht(en), eerst naar links. Dit
mag in de routebeschrijving niet aangeduid worden als verkeersbord S-bocht.

48 C
Ik heb de hersens van een olifant nog nooit gezien, maar dit was een dwarsdoorsnede
van een rode kool (eet u smakelijk).

49 U
Vroeger stond er op de weg een echte stopstreep. Tegenwoordig is de situatie
veranderd, dus goed uitkijken, daarom heb ik zelf maar een foto geplaatst met een
stopstreep.

50 W Dit is een origineel straatnaambord.

52 X Y Z G
De tekst goed gelezen, deze was in stukken verdeeld, dus de herstelopdrachten
uitvoeren.
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De uitzetter Joop van der Gronden en de controleurs Henk en Jannie Hazeleger hopen dat u genoten heeft van de
allerhanderit. We wensen u een goede thuisreis en zien u graag terug op onze volgende ritten:


