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4 B Het nummer 41 bestond uit 2 verschillende bordjes "4" en "1".

9 C
Was het leuk om alle verschillende huisnummers eens te zien? Ook de 47 bestond uit losse

cijfers.

12 AD
U niet laten afleiden door het blauwe bordje met de witte A die u vlak voor u zag. Als u iets

verder keek zag u (op afstand) de oranje opvanger al voor u klaar staan. Dankzij aanvulling D in

het aanvullend reglement, was dit uw voor RC.

13 E
Een bordje met mensen met geweren wil nog niet zeggen dat dit stropers zijn. Als u de klemtoon

van dit woord anders legt, kunt u ook zoeken naar een stro‐pers. Dit apparaat om stro mee te

persen hadden wij aan het begin van de Postweg geplaatst.

14 Y
Weer een mooie foto langs de route, maar of dit Hermanus is? Hermanus is ook een

dorpje/stadje in Zuid‐Afrika. Een plattegrond van Hermanus stond vlak achter de grote foto.

15 H Zag u een leeg zakje? Wij niet. Er zit nog altijd lucht in.

17 I Of het nu een knoopsgat is? Een gat blijft een gat en is niks.

19 K
Door het ontbreken van een komma (,) achter PJ, zocht U een rotonde met daarop de tekst PJ.

Natuurlijk was die er niet. Even de rotonde verder doorrijden en de ritpijl volgen. Middels de

goede keercontrole kwam u weer op de route.

21 O O

Bij het eerste bordje kon u de eerste beker als 1e prijs tellen. Vervolgens kan u kiezen of op zoek

gaan naar een 2e prijs, of 2 prijzen te tellen. Als eerste kwam u een eerste prijs tegen, dus gaat u

tellen. Na het eerste bordje was u op zoek naar een derde prijs óf 3 prijzen afhankelijk wat u als

eerste tegenkomt. U kwam een derde prijs tegen, voldoende om deze opdracht uit te kunnen

voeren.

23 A/B LFAJFJL

De weg links voerde u uit op de eerste weg. Na het pleintje 1x rechts. Vervolgens ritpijl opvolgen

en weer het pleintje rond. Weg rechts had u gebruikt, dus naar links. De RC liet u keren. Direct

weer het pleintje rechts op en na het pleintje weer rechts. Vervolgens keren bij de RC en die liet u

opnieuw starten met opdracht 23. Nu niet de eerste weg links in, die had u al gebruikt. Maar wel

de tweede weg in!! Deze weg had u nog niet in dezelfde of de vorige opdracht gebruikt! Na het

pleintje weer gedwongen naar links naar de verlossende opvanger.

23 C L J
Doordat de opdracht was "weg links", diende u direct te reageren en de eerste mogelijkheid te

nemen en niet de laatste. 
25 M Om een brug als oriënteringspunt te kunnen gebruiken, moet deze uitmonden op uw route.

27 RRRR

Bij de 1x passage van de RC moest u 6R (6e weg rechts). U gaat tellen. Als u 4 wegen gehad heeft,

komt u weer bij de RC. Nu niet doortellen!! U moet opnieuw 6R gaan uitvoeren! Dat grapje gaat

door tot u voor de 4x bij de RC komt, dan kunt met 2R van de rotonde af.

29 P Zo eenvoudig is het soms, dit was wel degelijk de vlag van de provincie Gelderland.

30 NQ

De eerste tekst "DE BRINKKANT" stond op een hek wat los in de scharnieren hing. Dit konden we

dus niet gebruiken. Vlak voor de eerste asfaltweg hadden wij een bordje bijgeplaatst. Hier stond

echter "DE BRINKANT" op. Niet wat er gezocht werd dus. Wat verder stond een duidelijk bord

met de juiste tekst waar niets mis mee was.

32 U

Een wel heel gemene volgens ons. Eerst gaat u gedwongen door de DLW naar rechts. U staat dan

met de neus van de auto richting viaduct. Onder het viaduct door ziet u op afstand een DLW

staan. U kon dus direct om de boom naar links weer terug. Even volhouden en u kwam de juiste

RC tegen.
32/33 St. Langsrijder (Stempel)

33 R
Dit was een duidelijk voorbeeld van een straatnaambord wat in zijn geheel al gepasseerd was

voordat de weg begon. (artikel 5f) Een zogenaamd achterwaarts straatnaambord.

34 SW T

Of dit nu een brigadiertje is? De persoon had wel een bord C1 (wit bord met rode rand) vast. De

weg voor u was hierdoor voor u niet berijdbaar. Dus gedwongen naar rechts naar de keercontrole

HK‐1R. Na het keren kwam het bordje C1 rechts van u, dus gedwongen naar links en op zoek naar

1R of een opvanger. Vlak voor de lonkende controle op de doorgaande weg kon u nog 1R

uitvoeren. Vervolgens mocht u bord C1 negeren.



opdr. goed fout uitleg

35/36 GG Z

Het eerste bordje was het blauwe fietspad bord. Hier mag u dus niet in. In de volgende weg stond

een straatnaambord Fietspad, geen probleem om hier in te gaan. Vervolgens in de weg naar

rechts een straatnaambord Fietspad en een blauw bord met de tekst Fietspad. De F hiervan was

een hoofdletter, dus hier was géén sprake van een fietspad en kon u gewoon rechts. Vervolgens

via einde weg rechts eruit naar de opvanger.

39 VV A
Het eerste juiste wapen zat op het gemeentehuis. De deelnemers die dachten op het door ons

geplaatste wapen het straatje bij de bank te moeten nemen, deden het helaas verkeerd.

48 B
Tekstval. Op het bord stond DE "KLAVEET". In de opdracht had dus moeten staan "DE

"KLAVEET"".

49/50 CDF

Allemaal wat afleiding voor de volgende val. In opdracht 49 was alles aanwezig en kwam u

(dankzij de situatieschets) op een einde weg. Dus naar rechts. Vervolgens even doorrijden naar

de keercontrole. Hier stond HK‐AR 50. HK was geen probleem. Door de sit.schets ging u echter

nog niet AR uitvoeren op de "splitsing". Vervolgens kwam u bij de opvanger van (afleidende)

opdracht 50. Hier stonden een paar "bezig met" codes op. U was met geen van deze codes

bezig!! U was nog steeds bezig met herstelopdracht AR! Even doorrijden dus en de juiste RC nog

even mee pakken.

52 Y
Dankzij het woordje "en", zocht u ná de tekst een zoem zoem beestje (bij) om vervolgens een

weg rechts te gaan. De bij hebben wij nooit kunnen vinden.

56 H
Onder het bord voorrangsweg hadden wij een bordje autoweg (G3) bijgeplaatst. Deze weg had

dus 2 karakters en dat mag niet. (art 5d)

57 A/B KILEE

Eerst even 4x links en u kwam in de hersteller HK‐ER‐1R. Middels deze hersteller moet u niet de

weg in voorzien van het bord doodlopende weg. De toevoeging VADNA is alleen van toepassing

tijdens de opdracht en niet tijdens het uitvoeren van een hersteller. Als u dit door had, was de

rest ook geen probleem.

57 C E IL

Na RC met letter?? Een RC is alleen een RC als er een letter op staat. Dus u zocht een RC met een

extra letter, en die was er niet. Als er wel een extra letter op had gestaan was het overigens weer

geen RC geweest.

58 VV

Op de eerste foto stond een merel, geen vinkje. Op de tweede foto stond een mus, ook geen

vinkje. Achter het driehoekje (bij de mus) stond RC "V". Ook niet echt een heel correct vinkje.

Voor de twijfelaars stond er (op de DLW) een kleine Ѵ, voldoende om de opdracht af te vinken.

60 O M
Een enter is een dier van 1 jaar uit. De eerste foto van een stuk toetsenbord stelt niets voor. Op

tweede foto staat gelukkig een kalf, maar of dit kalf 1 jaar oud was?
62 P Door het echte straatnaambord had deze weg 2 namen.

63 N

Het bordje Boelenslaan hadden we er gelukkig niet voor niets neer gezet. Boelenslaan is namelijk

ook een plaats. (In de buurt van Surhuisterveen) Dat we vervolgens Cothen verkeerd hadden

geschreven was alleen maar afleiding.

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 2010:
14 maart, 18 april, 24 mei ('s morgens), 12 september, 10 oktober en 14 november.

Voor onze leden houden wij op 11 januari 2010 de jaarvergadering.


