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3 BCN D

De eerste foto die u tegenkwam was van een mus. De tweede foto was van een

baltimoretroepiaal, maar u zocht een baltimoretropiaal (zonder e achter de o) en dat is iets wat

wij als uitzetters in ieder geval niet kennen. Rechtdoor dan maar.

7 F
Door 2x het woord "bij" achter elkaar, zocht u een zoemzoembeestje met de tekst Barneveld 6.

Wij hebben dat niet zien vliegen.

8AB

AAA

AAA

AA

Er waren 6 kleine driehoeken met de punt omhoog. 3 met de punt naar beneden. Dan nog 3

grotere driehoeken elk bestaande uit 4 kleine driehoeken. En de hele grote die uit 9 driehoeken

bestaat. Totaal 6+3+3+1=13 + de driehoek in de A van RC A maakt 14. 7 keer links dus + 1 keer

gratis langsrijden = 8x RC A.

8C A AA
U zocht eerst 3 driehoeken achter elkaar. Vervolgens moet u 4 driehoeken achter elkaar gaan

zoeken. (opnieuw gaan tellen!!) U zocht dus 7 driehoeken achter elkaar en die waren er niet.

9 G
Natuurlijk is Ayrton Senna een legendarische F1 coureur. Alleen in onze rittensport kennen we de

afkorting F1 (Formule 1) niet.

10 EE

Even een grapje tussendoor. Natuurlijk niet uitvoeren op basis van het matrozenpakje, maar wel

op het iet wat verdekt opgestelde bordje met daarop een matroze pakje. Dus direct links en een

paar meter verder einde weg links uitvoeren om nogmaals rond het driehoekje te gaan.

12 St.
RC

J

U zocht hier een bordje met de tekst RC. Dat was er gewoon. Het leek verdacht veel op een RC,

maar was het zeker niet. Een RC mag maar 1 letter bevatten. Dus niet opschrijven op uw

controlekaart, maar opdracht wel uitvoeren.

14 J St. RC
Als iemand ons kan vertellen wat een grootste of kleinste helft is??? De helft is de helft niet meer

en niet minder. (Het noteren van RC wordt maar 1x fout gerekend!!)

15 H
Wij hadden een foto geplaatst van een peni tentiaire inrichting (stond er zelfs op). Maar we

zochten een penetentiaire inrichting, maar wat dat is??

16 K
Misschien twijfelde u bij het bordje KOOKSTUDIO. Dit bordje leek los te hangen, maar zat toch

echt vast! Hierdoor was de opdracht uitvoerbaar.

17 I
Er liep maar 1 pinguïn achter de eerste. De pinguïn die voorop liep, liep niet achter de tweede

aan, dus zeker niet 2 achter elkaar lopende pinguïns. Om deze opdracht eventueel te kunnen

uitvoeren hadden er minimaal 3 pinguïns moeten zijn.
18 L U zocht hier een klinker met daarop de letter E. Laat die nu door ons geplaatst zijn!

19 M O
Het eerste bordje was een bokser, op het tweede bordje stond een boxer. Door de hoofdletter B

zochten we iemand met de naam Boxer.

22 P
Het leek er allemaal te staan, alleen een asteriks bestaat niet, wat wij geplaatst hadden was een

asterisk .

23 T N

Als u goed keek naar het logo, zag u dat de enige echte letter (de letter C) voorzien was van een

cirkel. Hierdoor dus een keurige herstelopdracht. Ter hoogte van de opvanger bent u bezig met

de hersteller en dus niet met een van de genoemde opdrachten. Aan het einde van de weg

hadden wij een verkeersbordje geplaatst en was er sprake van een VRW. Dus even rechts de

juiste controle halen.

26 A
De tekst van de straatnaam dient op het bord onderstreept te zijn. De P van plein was echter niet

onderstreept. Dit was dus geen Hermanplein.

27
BBC

DCD

Het eerste rondje was geen probleem. Vervolgens het 2e bordje HERMAN gebruiken en op de

viersprong rechtdoor. (viersprong had u al gebruikt) Dan ritpijl opvolgen en naar de keercontrole.

Na gekeerd te zijn nog steeds de 1e viersprong niet gebruiken, maar de volgende viersprong

weer wél. Nog een rondje middels de ritpijlen en je bent klaar op het Hermanplein.

31 QQ
De eerste doos was zeker niet zwart, er stonden immers ook nog witte letters op! De tweede

doos was wel oranje, maar toch een heel duidelijk voorbeeld van een zwarte doos uit een

vliegtuig!

33 R
De mooie straatkolk die de burgemeester enige jaren geleden heeft ontvangen, staat keurig in

haar tuin. Helaas staat deze los.

38/

42AB
SUU T

Een kwestie van goed blijven lezen en opletten. Opdracht 38 is gewoon uit te voeren. Opdracht

39 is na gekeerd te zijn ook gewoon uit voeren. Vervolgens nog een rondje met de opdrachten

40, 41 en 42 en u bent eruit.



opdr. goed fout uitleg
38/

40C
SU T

Een kwestie van goed blijven lezen en opletten. Opdracht 38 is gewoon uit te voeren. Opdracht

39 is na gekeerd te zijn ook uit te voeren. En klaar bent u!!

43 W

Een leuk Belgisch verkeersbord, zelfs met een mooie beschrijving erbij. Wij vinden echter nog

steeds dat dit bord áls het geldig zou zijn bestemd is voor de bestuurders van motoren en niet

voor de motoren zelf.

44 XV

Het bordje UIL was keurig in 2 delen gesneden. Op het onderste bordje blijft gewoon UIL staan

en kon u naar links. Wel oppassen bij het keren!. Na gekeerd te zijn bij controle stond er een

mooi rond blauw verkeerbordje met een witte pijl die ervoor zorgde dat u verplicht naar rechts

ging

46 YZY

Een querulant is (o.a.) een dwarsligger. Wij besloten om jullie wat dwars te zitten hier. Op het

eerste bordje stond een zandloper, na gekeerd te zijn kwam u wederom een afbeelding van een

(heel oude) zandloper tegen. Nog steeds geen reden om de opdracht uit te voeren.

48 S O
U zocht hier het verschil tussen tekst 1000 en tekst 100. Of u dan een bordje met de tekst 0 moet

zoeken is twijfelachtig. Het bordje met de tekst 900 was zeker niet de bedoeling. 

50 L

Wel scherp blijven en het bordje C2 (Eenrichtingweg, in deze richting gesloten voor voertuigen,

ruiters en geleiders van rij‐ of trekdieren of vee) aan de linkerkant onderkennen. Even het smalle

weggetje inrijden en als beloning hadden wij daar een RC voor u klaar staan. 

52A/B IFGF

Met dank aan Martin Fierlier! Dit vonden wij zo een prachtige val uit de Vechtstroomrit dat we

direct een kopietje gemaakt hebben. Een van de afgebeelde verkeersbordjes is het bord

aanduidende doodlopende weg. Die weg mag je dus (nu) niet in. Nadat je bij de RC gekeerd bent

(1x: HK‐1L) rijd je tegen een ritpijl aan waardoor je gedwongen toch naar links gaat

(verkeersbordjes staan nu "midden" in de weg. Vervolgens nog even de hersteller (1L) uitvoeren

en na de keercontrole meteen naar rechts.

52C IF G
Het waren wel 3 juiste verkeersborden, maar door het verkeersbord aanduidende doodlopende

weg, kon u de weg niet in.

54 H E

U zocht na de "A" de 2e letter van het alfabet. Is dat de B? Zou kunnen, maar u kunt ook gewoon

tellen en op zoek gaan naar 'n letter van het alfabet die u als 2e tegenkomt. Niet reageren op de

geplaatste Griekse letter (Psi), maar wat dacht u van de D, L of W van de door ons (MUG)

geplaatste DLW bij de rechtse inrit?

58 KM J

Leuk zo'n onderbordje onder een DLW, maar het zegt niets. Door de DLW gaat u gedwongen

naar links en bent u nog steeds met opdracht 58 bezig. U vervolgens niet later verleiden om

opdracht 59 uit te gaan voeren, maar stug door naar de opvanger. Na gekeerd te zijn, leek het of

de opdracht uitvoerbaar was, helaas hadden wij het bordje (los) aan een spijker hangen.

60 O

Wat een "keurige" opdracht. "Zie" is een opdracht tot het lezen van opdracht 60 in uw

routebeschrijving. Echter hierdoor is opdracht 60 niet uitvoerbaar omdat het geen onmogelijke

opdracht blijkt te zijn. De opvanger helpt u weer op weg.

61 L
De tekst DLW was aanwezig op het straatnaambord, en waarom zou een straat niet vernoemd

zijn naar een DLW? Geen enkele reden om de juiste RC te missen.

64 N
Op het bord stond nog een . (punt). Deze moet wel in de routebeschrijving staan om de opdracht

uit te kunnen voeren.

66 PR Q

Het straatnaambord "Rentinckstraat" staat achterwaarts, dus door naar de opvanger. Deze

opvanger liet u keren en doorgaan met opdracht 2. Nu niet de weg links langs de Rabobank

nemen, want die weg had u (ongeveer 2 uur) daarvoor ook al in dezelfde opdracht gebruikt.

Rechtdoor stond de verlossende opvanger die u weer naar de finish bracht.

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 2011:
13 maart, 17 april, 13 juni ('s morgens), 11 september, 9 oktober en 20 november.

Voor onze leden houden wij op 10 januari 2011 de jaarvergadering.


