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17.

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

Artikel

Om te beginnen een opdracht in het teken van volgorde. Bij de 1e bushalte kunnen
we alleen het bushaltebord als oriënteringspunt nemen, de abri staat achter het bord
en de vuilnisbak hangt er voor. Bij de 2e bushalte kunnen we de abri gebruiken om
tenslotte bij de 3e bushalte de vuilnisbak te kunnen afstrepen.

Art 8c

Bij 3 landen die hebben deelgenomen aan het EK Voetbal 2012 links
Ondanks alle namen, en afbeeldingen van landen die u langs de weg zag, kon u deze
opdracht niet uitvoeren. EK is volgens uw reglement een niet toegestane afkorting.
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25.

Fout
A

12 M

EK

G

H

8

88

Art 2a1
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 zo heel moeilijk meer.

Goed

Art 7

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 en doorrijden naar de juiste opvanger.

22.

09‐09‐2012

Art 5a

Na oranje brievenbus 1e weg links

12 M

Deze brievenbus is niet geheel oranje. Er staat immers ook een tekst op in een niet
oranje kleur.

30.

Na "NA" na "NA" , bij bij bij bij links

N

Deze opdracht is direct bij de eerste weg naar links uitvoerbaar. U bent op zoek naar
een tekst “NA” die na een tekst “NA” komt om vervolgens bij een bij die bij een
andere bij is links te gaan. Dit was hier uitvoerbaar.
De opdracht in de A‐klasse luidde hier: Na "NA" na "NA" NA "NA", bij bij bij bij bij bij,
voor voor voor voor links. Misschien leuk om daar ook al over na te denken ;‐)

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. Wat wel gekund zou hebben is een opdracht als “Na de weergave van
temperatuur in graden Fahrenheit, bij weergave van temperatuur van 25 graden
Celsius”, maar dat stond er niet.

35.
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Art 8

Na big Ben, bij Eifeltoren weg links (MUG)

9

De eerste 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, dus tot
zover geen probleem. U bent nu alleen nog 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.

39.

Een routeopdracht dient te leiden tot 1 (niet gedwongen) verandering van rijrichting.
Dit is in deze opdracht niet het geval, dus doorrijden naar de opvanger.

44.

Stempel
Q

Na “DE RUYTERLAAN” en brug viersprong oversteken

Voor religieus gebouw rechts

Art 2a1
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

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

54.

Na palindroom 1e weg links (MUG)

OO

O

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). Voorbeelden: kok, lepel, meetsysteem, parterretrap. In zin vorm is dat

Uitleg

C‐Klasse

Blad 1 van 2
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bijvoorbeeld Pa, al ski jij, ik slaap.

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.

69.

J

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).

70
t/m
75

F
Art 8e

Na vlag van Italië 1e weg links (MUG)
Na vlag van Italië 1e weg links (MUG)

2
Aanv c
Art 5f
643

Anders

Stempel
R

S

Z

W

We beginnen simpel, we gaan er wel een beetje vanuit dat u weet hoe de vlag van
Italië er uitziet. 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.

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

T

Gefeliciteerd u heeft de finish weer gevonden. Wij hopen dat u een leuke middag
hebt gehad. Dat is het namelijk waar het ons om te doen is.

Uitleg

C‐Klasse

Blad 2 van 2

