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2. Na datum waarop Prinses Leonore (dochter van Prins Constantijn en Prinses Laurentien) 
jarig is eerste weg links 
 
Prinses Leonore is op 3 juni jarig. Zij is echter Gravin en geen Prinses 
   
Goed A Fout  

 
4. Na vogelhuisje, H “63” en “Kerkdijk” eerste weg rechts (SO) 
 

De Kerkdijk is door het door ons geplaatste bordje “gebod tot het volgen van de 
rijrichting die op het bord is aangegeven” voor u niet aanwezig. Mocht u dit 
gemist hebben en wellicht denken dat het een “gewone” weg was, dan haalde u 
wellicht de foute RC op de parkeerplaats 
 
Goed B Fout C 

 
6. Na “SCHOONDERBEKERWEG”, “P ELECT”, “ROVI RICITE”, “NCIAL ITSWE”, “E RKEN” 

en 2e

De gevraagde tekst vond u op de tegels van het voormalige elektriciteitshuisje. 
Echter de volgorde van de tegels langs de route was tegengesteld aan de 
volgorde in de routeopdracht. 

 bushaltebord asfaltweg links 
 

 
Goed D Fout  
 

7. Na Prins van Oranje eerste weg links 
 
De titel “Prins van Oranje” wordt in de loop der tijden aan verschillende zonen en 
broers van het geslacht Oranje doorgegeven.  
De eerste afbeelding van Stadhouder Willem III was reeds correct, de andere 
(Koning Willem I en Willem van Oranje) waren ter afleiding. 
 
Goed G Fout F I 
 

9. Na “U NADERT HET KNOOPPUNT CIRCA 1,1KM” en “66 DRUKRIOOL” asfaltweg rechts 
 
U kon hier rechtdoor rijden achter het perkje(driehoekje) langs. Vervolgens kon u 
de opdracht reeds uitvoeren op de weg rechts naar de boerderijen. 
 
Goed HKE Fout J 

 
10. Na kinderfiets, posthoorn, “EMELAARSEWEG” en roodwild eerste weg rechts 

 
De beschrijving van het bord j27 is weliswaar “Groot Wild”, onder roodwild wordt 
o.a. verstaan damherten, edelherten en reeën. U kon de afbeelding op het 
verkeersbord dus gebruiken. Het kleine verkeersbordje met het rode hert was 
afleiding. 
 
Goed ML Fout  
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13. Na brug en verkeerslicht asfaltweg links 
 
De eerste gelegenheid is door het bord C2 (Eenrichtingsweg) in de zijstraat geen 
asfaltweg maar een asfaltweg welke overgaat in een klinkerweg. Voor u, als 
rittensporter,  is deze weg dus niet naar zijn aard aan te duiden. 
 
Goed N Fout  

 
14. Na gebouw met blauwe ramen eerste weg rechts 

 
Zowel het glas als de kozijnen waren blauw van kleur. 
 
Goed OP Fout  
 

15. Na 7 vlaggenmasten en eenrichtingsweg eenrichtingsweg rechts 
 
De eenrichtingsweg direct na de vlaggenmasten kon u niet gebruiken. Deze was 
door de slagboom niet aanwezig. 
 
Goed R Fout P 

 
21. Na “I 350M”, brug en een van de dierenriemtekens van de

Het teken Ram is een van de twee tekens van de grasmaand April. 

 grasmaand, voor P rechts 
(VADNA) 
 

 
Goed US Fout  
 

24. Na “WWW.ADOPTEEREENKERSTBOOM.NL”, “LANGESTEEG”, “HET HAREM” en 
lentebloem (MUG) viersprong rechts (GA)  
 
Alle oriënteringspunten waren aanwezig. Het madeliefje is een/de lentebloem. 
 
Goed TQ Fout  

 
25. Na “MORGENSTOND” en windwijzer weg rechts 

 
U miste de quote-jes die rond het woord Morgenstond stonden. 
 
Goed X Fout Y 

 
26. Na ms Oranje weg rechts 

 
(Motorschip) ms is, reglementair, een voor u niet toegestane afkorting 
 
Goed W Fout V 

 
30. Na datum van

 
 eerste paasdag eerste weg rechts 

18 april was de datum van eerste paasdag 1976 en u moet wachten tot 2046 voor 
het weer op deze datum eerste paasdag is. 
 
Goed  Fout ZA 
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33. Na Mars eerste weg links 
 
Wij vonden dat de afgebeelde Radetsky mars zonder hoofdletter geschreven zou 
moeten worden. De afbeelding van de Mars reep was ons inziens wel juist omdat 
de merknaam Mars wel met een hoofdletter geschreven dient te worden. De 
laatste afb. van de planeet Mars was derhalve niet meer nodig. 
 
Goed BBCD Fout  

 
35. Na P, eenenveertig en vlaq van de stad New York eerste weg links 

 
Tik foutje! De vlag was wel juist. Herkende u het Oranje Blanje Blue van de oude 
Nederlandsche vlag. 
 
Goed E Fout F 
 

37. Op 2e

Wat doen we dan op de eerste rotonde? 

 rotonde weg rechts 
 

 
Goed G Fout H 

 
41. Na naam van de hoofdstad van Bonaire en P driesprong rechts (Linkerweg is rechtdoor) 

 
De hoofdstad van Bonaire is Kralendijk. Hoofdstad van Aruba is Oranjestad 
 
Goed I Fout  

 
42. Na  5 vogelhuisjes en 492,79 meter asfalt, voor asfaltweg weg links 

 
Door de spoorrails is de weg voor u een asfalt-ijzer weg. 
 
Goed K Fout  
 

43. Na oranje boom “Davelaar” links 
 
Hoewel het merk Oranjeboom niet bruikbaar was kon u wel de oranje boom in het 
logo gebruiken. 
 
Goed LM Fout  

 
44. Voor “DLVV” weg rechts 

 
DLVV stond er echt. Opdracht uitvoerbaar door voor de boom langs te rijden. 
 
Goed NP Fout  

 
45. Na eerste viaduct en drieëntwintigste boom aan uw rechterhand “Broekerweg” rechts 

 
(Alleen asfaltwegen berijden) 

23e boom aan je rechterhand, ik tel slechts wat vingers. 
 
Goed O Fout  
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46. Na “DE STEEG”, “NOOITGEDACHT
 

”, “8”, “VLIETERWEG”, brug en RC rechts 

Een RC is reglementair omschreven en vastgesteld. Het blauwe bordje met letter 
voldeed hieraan niet. Echter blijft natuurlijk wel dat hier sprake is van een 
rechtdoor rij situatie. 
 
Goed R S Fout A 

 
49. Na “PLASTIC HERO 1” eenrichtingsweg links 
 

Naast de tekst in de tekstballon stond er ook “PLASTIC HERO 1” op het oranje 
figuur. Hierdoor kwam de tekst niet overeen met het gevraagde in uw 
routebeschrijving. 
 
Goed UT Fout  

 
65. Na oranjegroene melkzwam asfaltweg links 

 
De oranjegroene melkzwam, hoewel niet echt oranjegroen van kleur volgens ons, 
is inderdaad een zwam soort (lactarius deliciosus). 
 
Goed  Fout V 

 
66. Na “PAS OP VOOR DE HOND” asfaltweg links 

 
Zag u dat op het bordje bij de boerderij geen spatie stond tussen de en hond. Wij 
hadden echter voor de oplettende rittensporter het bordje met de juiste tekst 
langs de route geplaatst. 
 
Goed  Fout W 

 
67. Na ‘t

’t Keu is Scherpenzeels voor varken. Het kunstwerk van Hanni Stolker heet ’t 
Keu. U kon dat lezen in de tekst die wij bijgeplaatst hadden en die te vinden is op 

 Keu en biljartbal asfaltweg rechts 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_Scherpenzeel. Tevens hadden wij een 
kaartje aan de varkenskop gehangen waarop u kon lezen dat dit ’t Keu was.. 
 
Goed  Fout X 
 

68. Na paasei en urbi et orbi asfaltweg rechts 
 
Het Latijnse ‘urbi et orbi’ betekent ‘aan stad (Rome) en aan de (gehele) 
wereld’; het is in het bijzonder de zegen die de paus tijdens hoogfeesten 
als Pasen en Kerstmis geeft aan de stad Rome en de wereld. U kwam deze 
tekst tegen bij het paasei. Een route opdracht dient in de Nederlandse taal 
opgesteld te zijn en dit was, hoewel oorspronkelijk afkomstig uit het 
Latijn, wel degelijk Nederlands. 
 
Goed YZ Fout  
 

71. Na “POSTWEG”, brug en kombord viersprong rechts 
 
U kwam alle oriënteringspunten tegen. 
Goed  Fout Q 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_Scherpenzeel�
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