
 
Opdr. Goed Fout  

3  A 
Mus en ooievaar zijn namen van vogelsoorten. Flierlierfluiter en oei-oei-vogel zijn leuke 
verzinsel. Zag u ook het bordje: Trap niet in deze valkuil. Op deze waarschuwing staan 
ook 2 namen van vogelsoorten, namelijk trap en valkuil. 

AB 
5 B  

Op een door de uitzetter geplaatste wegwijzer mogen, behalve pijlen, uitsluitend 
plaatsnamen staan (artikel 8.d. PMN). De keurig door de uitzetters nagemaakte 
wegwijzer is dus geen WW. 

C   
5 B  Op de wegwijzerbladen stond: Achterveld 2. Deze tekst moet in zijn geheel in de 

routebeschrijving worden opgenomen (artikel 9. PMN). 

AB 
7 1 C Het Romeins symbool voor het getal 400 mag niet als CD in een routeopdracht worden 

weergegeven. 

C 
7 1 C Langs de route zag u een doosje waarin een cd opgeruimd kan worden, cd is een 

afkorting, deze is niet toegestaan in een routeopdracht (artikel 7. PMN.)  

8 2 DE 
Een ereprijs is een hoogste onderscheiding of een bloem. De langs de route geplaatste 
(door ons gewonnen) slak, langzaamste van de Nacht, is geen hoogste onderscheiding, 
maar de bloem op het plaatje is de ereprijs. De rest van het materiaal was ter vermaak. 

11 3 G 
De cameraman is snel gevonden. Een geluidsdrager is een middel voor het overdragen 
van geluid, bijvoorbeeld een cd, de pre-historische cassette en elpee. Een vrolijke man 
op het plaatje draagt een radio op zijn schouder, maar is zeker geen geluidsdrager.  

AB 
12 

FFF 
4  Fraai transparant bordje met aan beide kanten HJ H. U gebruikte niet dezelfde letters in 

de twee opeenvolgende opdrachten. 

C 
12 F4  Fraai transparant bordje met aan beide kanten HJ H, dus niet de gezochte tekst HJCH. 

Een gespiegelde J is geen C. 

14 st. L 
st. 5 K Een stempel is iets waarmee een afdruk gemaakt kan worden, maar ook de afdruk zelf 

heet een stempel. U zag dus al 2 stempels bij de eerste stempelcontrole. 

17  H De staalborstel is geen stalen ros, maar de fiets op het plaatje bij het paard wel. 

AB 
18 IMO N 

Een opdracht die op meerdere manieren is te lezen: na een derde weg L. Dan is het 
opletten wat u als eerste aantreft langs de route, in dit geval een weg rechts van de 
route. U gaat dan wegen tellen en na 'een derde weg' naar links.  

C 
18 

IM 
NO  Wat is nu 1/3 breuk? Geen idee. Alleen hele breuken bestaan. 

22  P Een kapitaal is een hoofdletter. De zwarte kapitaal D stond afgedrukt bij: De directie. 
Eerlijk verdiend geld is wit geld. 

27 J 6  Email is brandverf, of voorwerpen van of met email. Direct achter de situatieschets zag u  
voorwerpen van email. Verderop een e-mail, wel belangrijk deze te lezen, zal blijken. 

29 Q 7  U zocht niet huisnummer 126, was er overigens wel, maar een huis met de tekst 
"H 126". Het door ons geplaatste 'glazen' huis voldeed aan het gezochte. 

30 R 8  U zag 5 vleugels van vogels op het kunstwerk. Ook de vleugelmoer waarmee dit 
kunstwerk was vastgezet, heeft een vleugel. 

32 S  Goed lezen. De 3 en 4 waren aanwezig. En dan een meer, oftewel een binnenwater. Dit 
hadden we niet geplaatst, wel een 5 en een 6, maar die zocht u niet. 

AB 
35 T 9 U 

Opdracht 36 luidt: doorgaan met opdracht 35. Opdracht 36 leidt niet tot  
richtingverandering, artikel 2.a, en is dus een foutieve opdracht. Indien een 
routeopdracht nooit uitvoerbaar is, dient rechtdoor gereden te worden tot een 
routecontrole met een herstelopdracht, of tot een herstelopdracht, artikel 2.d. 

C 
35 T 9 U Voor de ritpijl, op de einde weg, gaat u gedwongen naar rechts. Om een niet gedwongen 

verandering van rijrichting uit te kunnen voeren, gaat u voor het driehoekje naar links. 

38 Z  

Tijdens de vorige rit, de snertrit van 2011, heeft dit bord staan wachten in de mist. 
Niemand had het toen ontdekt. Vandaag hebben wij op dezelfde plaats weer het 
eenrichtingsbord (rood met witte streep) langs de route geplaatst. Gedwongen over het 
hele kleine industrieterreintje naar de goede RC. 



 
Opdr. Goed Fout  

39 X  Prachtige foto van onze trotse kampioenen. U was hier niet naar op zoek, u zocht: een 
afbeelding van hen, oftewel een kip. Deze was er niet. 

40  WL U zag de maaltafel van 3, dit is ook een tafel en de letter M (van maaltafel) is een 
driepoot. De rest was ter afleiding geplaatst. 

41 10 KJ Zag u de typefout: Negenenegentig? Een n te weinig.  

42  Y Een bord met de tekst DLW sluit een weg af, artikel 5.f. PMN. Ook al is dit bord in de 
vorm van een wolkje, het sluit evenwel de weg af.  

43 V  
Een speld in hooiberg zoeken lijkt een onmogelijke opdracht. Wij hadden een hooiberg  
geplaatst met een speld erin. Echter, de speld bevond zich in de hooiberg. Dit is een 
opstal en oriënteringspunten mogen zich niet in een opstal bevinden, artikel 8.b.3. 

45 st. C Een verkeersbord met de aanduiding km erop, is geen verkeersbord. Zo'n verkeersbord 
is wit met een rode rand en een zwart getal erin, zonder km-aanduiding. 

AB 
48 

F A 

Het stukje asfaltweg in het weiland, net na het kombord Achterveld, mag u niet 
gebruiken, omdat om een weg als oriënteringspunt te kunnen gebruiken, deze dient uit 
te monden op de bereden route (art. 5.b PMN). Dat was hier niet het geval, wel bij de 
volgende asfaltweg op de viersprong.  

C 48  AF Na het stukje asfalt in het weiland kon u de opdracht uitvoeren op de 3e viersprong. 

AB 
52/
53 

BBC
12 D 

Na 2x aanhoudend uitgevoerd te hebben, kwam u bij RC B. Deze RC kon u als 
oriënteringspunt gebruiken. Vanwege de kleine letter x tussen de aanhalingstekens 
zocht u geen tekst, maar een straat met een weliswaar vreemde naam. U bent dus na 
de RC B van aanhoudend af. Op de kruising moest u, vanwege het ontbreken van de 
juiste straatnaam, doorrijden naar RC C. 

C 
51 

BC 
12  Een doorgesneden halve bal is een kwart bal. 

AB 
54 E 13  

De eerste tekst LENTE was niet bruikbaar, de tweede wel. Dan de straat Lente. Het 
eerste straatnaambord was niet onderstreept, uitgezaagde streep, het tweede 
straatnaambord was u bij het begin van de weg geheel gepasseerd, artikel 5.e. Opdracht 
dus nergens uitvoerbaar. 

C 
54 

EE 
13  De eerste tekst LENTE was niet bruikbaar, de tweede wel. Niet vergeten de opdracht 

alsnog uit te voeren. 

AB 
56 

MH
NG 
14 

 

Na de eerste 3 verkeersborden kon u de opdracht uitvoeren bij De Fliert. RC M liet u 
opnieuw verder gaan met opdracht 55. Na de volgende 3 verkeersborden ging u 
gedwongen naar rechts vanwege één van de borden. Daarna niet vergeten de opdracht 
uit te voeren, niet weer bij De Fliert, maar bij de volgende weg. 

C56 MH
N14  Na de 3 verkeersborden de opdracht uitvoeren. Op weg naar de VRW kwam u nog langs 

3 verkeersborden, deze wel opvolgen. U kwam dan bij RC N, die u liet keren. 

59 I  U hebt u ingeschreven voor deze puzzelrit in De Moespot. U bent met de rit gestart bij 
de blauwe startvlag. 

Vragen: 10 bonuspunten per goed antwoord. 
Vraag 1  9.32 uur. 
Vraag 2  119 bordjes. Het antwoord op de vraag stond in de e-mail langs de route bij opdracht 27. 
 
Wij hopen dat u een leuke middag heeft gehad en zien u graag terug op onze volgende ritten: 
 

22 april oranjerit Ruud van Stijn en Arie Plugge 
28 mei pinksterrit Bertus en Henny van der Horst 
9 september allerhanderit Adri en Michel Brundel 
7 oktober wijnrit Joop van der Gronden 
18 november snertrit Paddy Jans en Joan Oostveen

 

Inschrijven pinksterrit van 8.30 tot 9.30 uur, starten van 9.00 tot 9.45 uur. 
Inschrijven andere ritten van 13.15 tot 14.00 uur, starten van 13.30 tot 14.15 uur. 
 
Bedankt voor uw deelname en goede terugreis, uitzetters Henk en Jannie Hazeleger. 


