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Opdr. Goed Fout Uitleg

2 A De 1e viersprong is aanwezig, maar de 2e viersprong mondt niet uit op de bereden route.

4 B U zocht de tekst H 16, alleen de 16 was aanwezig.

6 D
Het verkeersbord blijft aanwezig, alleen door het witte onderbord wordt u erop gewezen dat u er 
zondags wel in mag.

7 E
Het 2e schrikhek overlapte de brugleuning, dus een volgorde probleem. Om dit op te lossen had 
ik een klein schrikhekje bijgeplaatst, dus was deze opdracht gewoon uit te voeren.

8 G F
De tekst 32 was aanwezig, de tekst RC was niet geplaatst, maar wel de RC G, dus niet naar 
rechts gaan.

11/ 
12

RO C
Een kwestie van wegen tellen, daarna moet u gaan opletten. Door de ritpijlen wordt u 
gedwongen om weer rond te rijden, nu moet u niet de wegen uit de vorige opdracht gebruiken, 
want die zijn al geteld.

16 N I
Alle verkeersborden zijn goed, tot nu toe nog makkelijk, niet voor de laatste 5 borden links gaan, 
want dan voert u geen reglementaire richtingsverandering uit, maar doet u dit gedwongen, dus 1 
weg eerder links gaan en u krijgt geen 30 strafpunten.

20/ 
22

DEN
EDEN  
/ EEN

U wordt al gewaarschuwd door het eerste verkeersbord, dit bord miste een punt. Daarna stond 
er in de volgende tekst een uitroepteken en daarna een goed verkeersbord dus is de opdracht 
hier uit te voeren. Niet nogmaals rond rijden, want u vond geen 3e uitroepteken, dus een goede 
RC N halen.

24 M De verzamelplaats is aanwezig achter het hek. Het bord is geen verkeersbord.

27 A De foto heeft niks met de euro te maken, maar hij heet wel Franse Frank.

30 Q
U reed wel onder een voetgangers-fietsbrug door. Net voor de brug was een foto van een tunnel 
geplaatst.

33 J
Heeft u het verkeersbord doodlopende weg gezien, dan werd u gedwongen naar links te gaan 
en zo geen 30 strafpunten te krijgen.

35 S Dit was een zwarte driehoek met witte letters. Ook gezien dat er in de letter A een driehoek zat?

36 O
Toch wel rechtdoor gereden om het gebouw heen? De pijl bestond uit 2 delen, daardoor was 
het geen ritpijl conform het voorbeeldenbord.

37 T Navigator, heeft u goed gelezen? Dan bent u niet langs de foute RC gereden.

40 U
Bijna het hele alfabet was aanwezig. De ontbrekende letter stond in de situatieschets, namelijk 
de letter Y.

45 W
Dit is maar voor weinig mensen weggelegd, 80 jaar getrouwd. Het kroonschild was voor 50 jaar, 
dus kwam u er 30 jaar aan tekort. 50 jaar is een gouden huwelijk.

46 X
Er was een foto van een pad (kikker) geplaatst en een verkeersbord ruiterpad (G-9), dus moest 
u voorlangs rijden.

47 P Een halve cirkel ? Maar een half vierkant bestaat niet, dit wordt dan een rechthoek genoemd.

51 H 2 quotjes vergeten achter de Rentinckstraat.''

J G
Toch geen 30 punten laten liggen door direct naar binnen te gaan, maar even door re rijden 
naar de gele vlag waar u alsnog beloond werd.

Wij zien u graag terug op onze volgende ritten:
10 oktober wijnrit, uitgezet door Bertus en Henny van der Horst
14 november snertrit, uitgezet door Paddy Jans en Joan Oostveen
Inschrijven van 13.15 tot 14.00 uur, starten van 13.30 tot 14.15 uur.

Bedankt voor uw deelname en goede terugreis.
Uitzetter:             Joop van der Gronden
Controleurs:  Henk en Jannie Hazeleger


