
Uitleg Paasrit

Nr. Opdracht Goed Fout Uitleg

2 Na "AMBC AMBC AMBC" R. L M,N Reeds op het eerste bordje was de gevraagde tekst aanwezig, weliswaar deels verstopt in de kleur, dus laat u niet 
verleiden tot het gebruik van de verderop geplaatste bordjes.

3 Na "PROVINCIALE 
ELECTRICITEITSWERKEN" L. K Staat weliswaar op het electriciteitshuisje maar de tekst is fout omdat het meerdere ondergronden betreft.

6 Na omgekeerde RC L (u mag over 
de parkeervakken rijden). O, B, A, C

Zowel met de eerste RC die omgekeerd staat en dus een achterwaarts oriënteringspunt is als met de 2e RC die op 
de kop staat en daardoor geen RC is (dus de letter A ook niet noteren) kunt u reglementair helemaal niets, 

doorrijden naar de hersteller die u verder verwijst naar opdracht A.

A Viersprong oversteken. D
Op weg naar de viersprong komt u bij het driehoekje bij de Grote Fliertweg. In het driehoekje staat een nep vuistje 
getekend dus rechtdoor voor de goede letter D. Een vuistje is een ander woord voor het bord doodlopende weg en 

de uitzetters hadden het witte gedeelte niet helemaal laten doorlopen met het rode gedeelte.

11 Na 3 eponiemen R (MUG). E Alle 3 de eponiemen lijken juist, alleen bij deze baco heeft u toch echt wat te diep in het glaasje gekeken, het had 
namelijk Bahco moeten zijn.

12 Eerste weg L. F In de Storkstraat zit een wat onopvallend weggetje naar links goed voor de juiste opvanger F.
G Opvanger voor iedereen

13 Voor "BAKE FIVE" weg R. H I,J

Hier even opletten, de tekst "BAKE FIVE" bevindt zich recht voor u als u aan komt rijden op de Philipsstraat, echter 
deze is wat aangepast door een kleurentruckje van Jeroen, echter dat maakt niet uit want op het gebouw zelf staat 

de tekst ook goed en daar kon hij echt niet bij :-). Dan wel even opletten dat u de eerste gelegenheid (weg) 
daarvoor naar R gaat en niet de laatste, om zo de juiste opvanger "H" te vinden. Degenen die het allemaal niet 

geloofden werden beloond met een foute keercontrole "J".

15 Na paashaas L (MUG). L K,M Het eerste (schattige) beestje dat u tegenkwam was mogelijk een paaskonijn, mits die zou bestaan, maar dat werd 
niet gevraagd, de tweede is met zijn mandje toch wel het prototype paashaas, opdracht hier dus uitvoerbaar.

17 "Klepelhoek" R. N Op weg hier naartoe rijdt u op de Zuiderinslag over een rotonde, maar daar komt u niet vanaf tenzij u via de ritpijl 
naar de herstelcontrole N rijdt.

18 Na gespiegelde "PAASRIT" L. A Hoe leesbaar of onleesbaar de tekst "PAASRIT" middels het spiegeltje ook is/kan worden, de tekst is zonder dit 
hulpmiddel niet normaal leesbaar, opdracht dus niet uitvoerbaar, niet naar L voor een foute controle A.

19 Na pompen R. P O
Er staan enkele hele mooie pompen in de etalage op de hoek, maar die bevinden zich in een opstal. De uitzetters 
vonden dit echter zulke mooie pompen dat u door de bijgeplaatste pompen op het verkeersbord alsnog de eerste 

weg naar rechts moest nemen (Kapelhoek) voor de juiste opvanger P.

20 Na verkeersbord dat u wellicht nog 
nooit heeft gezien L (MUG). Q U zult hem ongetwijfeld nog nooit hebben gezien, althans die kans achten de uitzetters zeer klein, blijft onverlet dat 

het geen geldig verkeersbord is en dat daarmee de opdracht niet uitvoerbaar is. 

22 Na ooievaarsnest, huisdier, zestig, 
koe en "JAGPAD" viersprong R. S De tekst op het bordje "Jaagpad" was inderdaad niet goed, er was ook nog een merkwaardige zestig aanwezig, 

maar gelukkig waren de uitzetters zo vriendelijk er voor beide delen verderop een juiste bij te plaatsen.

23
Na "KO" en 3 paaseitjes L (Gelieve 
ze te laten liggen in verband met de 

deelnemers die na u komen).
T Hoewel het merendeel van de paaseitjes inderdaad los in het mandje lagen (dank dat u ze heeft laten liggen) lagen 

er 3 echt vast en was hiermee de opdracht gewoon uitvoerbaar.

29 Na grotendeels groen paasei R. ZW ZU We hebben wat zitten meten met de oppervlakten van dit mooie paasei, dat ook vastzat en het is toch echt 
grotendeels groen.

30 Na "KO" en gekleurd paasei L. Wit is geen kleur, dus is deze opdracht op grond daarvan niet uitvoerbaar.
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31 Na 3 gekleurde eieren L. Het waren hoe dan ook gekleurde eieren ondanks de soms niet helemaal passende namen onder die eieren, 
opdracht dus gewoon uitvoerbaar.

Alg Vraag: hoeveel eieren? 8 eieren 
vakje 50 Er bevonden zich 8 eieren (MUG) op het terrein. 10 strafpunten bij onjuist antwoord.

34 Viersprong (voorzichtig) oversteken. A
Even opmerken dat opdracht 34 (viersprong (voorzichtig) oversteken) niet tot een richtingverandering leidde dus 
rijdt u een eindje door totdat u middels een ritpijl naar de juiste opvanger A wordt geleid die u terugbrengt naar de 

Renessersteeg.

36 Voor doodlopende weg R. B Een doodlopende weg is voor u niet aanwezig en kan derhalve niet worden gebruikt als oriëntatiepunt, even 
doorrijden op de Goorsteeg naar de juiste opvanger B.

37

Na getal dat bij benadering het 
aantal meters aangeeft dat u aan 

aders/aderen in uw lichaam heeft L 
(MUG).

C Het is bijna niet voor te stellen, maar het is inderdaad bij benadering de weergegeven 100.000.000 meter, oftewel 
100.000 km (!)

Stempelcontrole stempel Voor iedereen.

38

Na 11 letters die symmetrisch zijn 
ten opzichte van de verticale as of de 

horizontale as of beide assen L  
(MUG).

D U heeft 11 mooie letters gezien, waarvan echter de S niet voldoet aan de opdracht, 2 letters zijn inderdaad 
symmetrisch zowel horizontaal als verticaal, namelijk de X en de H.

40 Na gesabreerde champagnefles R 
(MUG). E

Mooie techniek dat sabreren, echter uit deze foto is niet te zien of de fles is gesabreerd, er dient dan namelijk 
duidelijk waarneembaar te zijn dat de hals schuin is afgesneden net onder de kurk. Dat kon u niet beoordelen, 

opdracht derhalve niet uitvoerbaar.

41 Na "ALVAST EEN VROLIJK PASEN" 
R. F

Dit mooie fleurige knip en plakwerk bestond van origine weliswaar uit losse letters maar door het uiteindelijk 
inscannen van het geheel ontstaat toch weer 1 tekst op 1 ondergrond en is de opdracht hiermee gewoon 

uitvoerbaar.

42 Na brug, viersprong en "KAYLEIGH", 
voor herstelopdracht L (GA). G

Deze opdracht is per definitie niet uitvoerbaar. U kunt voor een herstelopdracht niet links gaan want zo'n opdracht 
wordt pas een herstelopdracht indien u hem aandoet. Gaat u daarvoor naar links dan is het nooit een 

herstelopdracht, dus gewoon doorrijden en de hersteller uitvoeren.

43 Na onbemande RC R. H I Een RC is per definitie onbemand, dus wat nu een onbemande 'onbemande routecontrole' is: wij weten het niet en 
vonden hem derhalve niet uitvoerbaar.

45 Voor kikker en einde van rit weg L. J

Een variant op een klassieker, dus hierbij de bronvermelding zijnde Henny Slotboom. U dient te onderkennen dat 
door de bijgeplaatste kikker (het plastic onderdeeltje aan beide zijden van de foto) het volgordeprobleem van 
kikker en rit is opgelost en dat rit staat voor de eitjes van de kikker (kikkerdril) en niet voor de wat verderop 

staande gele vlag die op dat moment ook nog links staat vanaf het oriëntatiepunt.

Datum Inschrijven Starttijden Naam Rit + uitzetter(s)
13 juni 2011 08.30-09.30 09.00-09.45 Pinksterrit (Bertus en Henny van der Horst)

11 september 2011 13.15-14.00 13.30-14.15 Allerhanderit (Henk en Jannie Hazeleger)
9 oktober 2011 13.15-14.00 13.30-14.15 Wijnrit (Joop van der Gronden)

20 november 2011 13.15-14.00 13.30-14.15 Snertrit (Paddy Jans en Joan Oostveen)
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