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Opdracht / Uitleg
Na viersprong, bushaltebord, abri en vuilnisbak 1e weg rechts

Artikel

Volgorde van de gevraagde oriënteringspunten zullen naar wij aannemen weinig
problemen hebben opgeleverd. U moest echter wel doorhebben dat er slechts 1 weg op de
rotonde was die u niet ook al in de vorige opdracht had gebruikt.

Art 8c

Na "GROEPSEKOM", "BRUGGESCHANS" en 3e weg 3e weg links
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Het is hier een kwestie van goed opletten. Geen wegen tellen die je al eerder in deze
opdracht gebruikt hebt. Voor de rest ‘gewoon’ volhouden.

17.

Bij 3 landen die hebben deelgenomen aan het Europees Kampioenschap Voetbal
2012 links
In deze opdracht hebben we te maken met 2 aspecten die van belang zijn. Er staat “Bij 3
landen” en niet “Bij de namen van 3 landen”. Het eerste bordje bevatte namen van landen
en is dus niet correct. Op het tweede bordje stonden Denemarken en Italië als juiste
landen, Oostenrijk deed niet mee. Het laatste bordje bevatte inderdaad afbeeldingen van 3
landen die allen meegedaan hebben; Denemarken, Ierland en Italië. Toch is de opdracht bij
bordje 2 al uitvoerbaar. Het bordje staat immers in Leusden, dus ‘bij’ Nederland.

20.

1e weg rechts en direct links
Volgens artikel 2a1 en 2d moet een opdracht leiden tot één (niet gedwongen) verandering
van rijrichting. Het uitvoeren van deze opdracht zou leiden tot twee niet gedwongen
richtingsveranderingen. De gehele opdracht is hiermee niet geldig, dus ook niet alleen het
1e deel uitvoeren (foute controle H), maar de gehele opdracht negeren.

22.

Art 2d

Na RC links
Indien u weet dat we in Puzzelland alleen over “alle voor het openbaar rijverkeer
openstaande rijmogelijkheden, welke gezien vanuit de rijrichting met een personenauto en
motor kunnen en mogen worden bereden” rijden, dan is deze opdracht niet moeilijk meer.

25.

Art 2a1

Art 5a

Na jaartal links (MUG)
Onze jaartelling is 2012 jaar geleden begonnen. Dit betekent dat we honderd jaar geleden
het jaar 1912 hadden, dat we duizend jaar geleden het jaar 1012 kenden en tweeduizend
jaar geleden ook het jaar 12 heeft bestaan. Dus opdracht al uitvoerbaar na de RC 12.

30.

Na "NA" na "NA" NA "NA", bij bij bij bij bij bij, voor voor voor voor links
Deze opdracht is geschreven niet goed uit te leggen. Vraagt u, indien u de opdracht niet
hebt gesnapt gerust een andere rijder u deze toe te lichten. Dit levert denken wij zeer
intelligente en interessante gesprekken op ;‐)

32.

Na temperatuur in graden Fahrenheit bij 25 graden Celsius links
Al onze pogingen er toch iets van te maken ten spijt; de opdracht was en is niet
uitvoerbaar. Temperatuur is iets ongrijpbaar en dus niet als oriënteringspunt te gebruiken.

35.

Art 8

Na big Ben, bij Eifeltoren "Ambachtsweg" links (MUG)
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De 1e foto die u tegenkwam was een foto van de Big Ben en niet van een biggetje met de
naam Ben. Dit biggetje hadden we echter wel “sneaky” bijgeplaatst. Indien u dan ook
doorhad dat de Ambachtsweg een weg met een middenberm is en u het straatnaambord
bij het begin van de weg nog niet geheel bent gepasseerd, hoefde u eigenlijk alleen nog
maar op zoek naar een afbeelding van de Eifeltoren. Nog makkelijker zou het zijn indien u
direct door had dat de Eifeltoren niet bestaat. Dit moet uiteraard Eiffeltoren (dubbel f) zijn.

40.

Om deze aanhoudend opdracht nog eens goed te kunnen bekijken hebben we deze als
bijlage bijgevoegd.

44.

Stempel
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Aanhoudend na verkeersbord weg links (MUG)

Voor religieus gebouw rechts

Art 11
V

Woudenberg is een dorp waar nog zeer veel mensen wonen die waarde hechten aan, en
steun vinden in hun geloof. Er wonen dus veel religieuze mensen in Woudenberg. Maar om
te stellen dat een gebouw religieus is …

47.

Na 1e viersprong 2e viersprong links

X

Nadat u het 1e oriënteringspunt hebt waargenomen (1e viersprong), gaat u op zoek naar
e
het volgende oriënteringspunt en dat is een 2 viersprong. U begint dus weer opnieuw met
e
tellen en bij de 2 viersprong (in totaal dus de 3e viersprong) gaat u naar links.

54.

Na palindroom en pangram 1e weg links (MUG)
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Een korte uitleg: een palindroom is een woord of een zin waarbij de letters van voor naar
achter en van achteren naar voren in dezelfde volgorde staan (symmetrische woorden).
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Voorbeelden: kok, lepel, meetsysteem, parterretrap. In zin vorm is dat bijvoorbeeld Pa, al
ski jij, ik slaap.
Een pangram is een zin waarin alle letters van het alfabet voorkomen. Een zin waarin alle
letters slechts 1‐maal voorkomen wordt een volmaakt pangram genoemd.
Beide palindromen waren in orde. Het eerste pangram was niet correct, het tweede wel.

57.

Na trampoline, bok, brug en paard 1e weg rechts
Alle 4 de genoemde gymnastiektoestellen stonden op afbeeldingen langs de weg. Echter
volgens artikel 8e kan een brug alleen als oriënteringspunt genomen worden indien deze
uitmondt op de bereden route.

59.
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Anders

Art 8e

Na zes poten, een voet en vier benen 1e weg rechts
Zes poten zal het probleem niet zijn geweest. Die ene voet waarschijnlijk ook niet. En indien
je weet dat de zijkanten van een driehoek (o.a.verkeersborden) benen genoemd worden
was het vinden van die 4 benen ook geen enkel probleem.

62.

Voor weg weg links
Een opdracht bij het driehoekje op de Laagerfseweg / Brinkkanterweg. Aankomend rijden
zoekt u eerst een ‘voor weg’ – situatie. Dat is duidelijk, u kunt voor het driehoekje naar
e
links. Vervolgens krijgt u de opdracht te keren. Opdracht 63 geeft aan 1 weg links. De weg
naar links heeft u zojuist gebruikt als ‘voor weg’, dus u moet terug naar waar u vandaan
komt. Hier wordt u opgevangen met een HK en u begint voor de tweede keer met opdracht
62. U gaat dus nogmaals op zoek naar een ‘voor weg’ situatie. Dit kan niet voor het
driehoekje, dit stukje weg heeft u al gebruikt als ‘voor weg’. Door de toevoeging van artikel
j in het aanvullend reglement mag u deze weg wel berijden en komt u klein stukje verder de
volgende ‘voor weg’ tegen. U kunt derhalve direct na het driehoekje naar links. Wederom
HK, wederom niet naar links, is immers gebruikt, dus terug naar de opvanger weer HK en
doorgaan met 62. Weer op zoek naar een ‘voor – weg”, deze treft u dit keer niet meer aan
u wordt opgevangen bij de RC Y welke u eindelijk langs het driehoekje loodst.

69.

Voor verkeersbord aanduidende doodlopende weg 1e weg rechts (VADNA)
Voor een verkeersbord dat er niet is (VADNA) een weg naar rechts gaan kan uiteraard niet.
Toch niet gewoon rechtdoor rijden want ook al is het bord niet aanwezig, u mag dit
doodlopende stukje toch niet in, want deze middag staat er zomaar ‘ineens’ een groene
brievenbus aan het begin van deze straat (direct achter het straatnaambord).
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Na vlag van Italië 1e weg links (MUG)
Na vlag van Italië 1e weg links (MUG)
Na vlag van Frankrijk 1e weg links (MUG)
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We beginnen simpel, we gaan er wel een beetje vanuit dat u weet hoe de vlaggen van Italië
en Frankrijk er uitzien. Door de eerste kleurverandering ontstaat er bij geen van de andere
vlaggen een Italiaanse vlag, dus de opdracht ‘gewoon’ uitvoeren bij de juiste vlag; de vlag
van Italië. Na de tweede verandering van kleur is ‘ineens’ de tweede vlag getransformeerd
in de Italiaanse vlag, u kunt nu dus al een afslag eerder af om de juiste RC op te pikken. Na
e
e
de 3 kleurverandering is de 2 vlag de vlag van Frankrijk geworden dus naar links.

78.

Na de uitkomst van het verschil tussen 0,9 en 0,10 1e weg rechts (MUG)
Het verschil tussen 0,9 en 0,10 is uiteraard 0,8. Wellicht is het voor u duidelijker indien u
0,10 als 0,1 schrijft.

81.

Na brug, viersprong en zanger van (voormalige) popgroep "The Beatles" links
Brug en viersprong zal geen problemen hebben opgeleverd naar we aannemen. Dan de
zanger van de The Beatles. Dit was uiteraard John Lennon. Echter wat staat er in de
opdracht? Er staat iets tussen " " en het begint met een hoofdletter. Dat kan dus ook een
straatnaam zijn en inderdaad vanmiddag bestond er een straatnaam "The Beatles" in
Achterveld. Deze straat was er eerder als de afbeelding van John Lennon. U kon dus na
Mick Jagger links.

85.

“Rentinckstraat” rechts
Dat lijkt helemaal goed te gaan, geen val op het einde dan? Nee, daar hangt de gele
finishvlag. Einde rit … of toch nog niet? Nee dus. In Scherpenzeel las u: Geel is Wit. Dit is op
dit punt dus nog steeds het geval. U zag hier een witte vlag. Nog even doorrijden tot het
bordje waarop de kleuren weer in hun oorspronkelijke staat hersteld worden. Daarna kunt
u zonder problemen finishen bij de gele vlag.
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