
Oranjerit 21–04–2013 Uitleg 
Klasse Goed Fout Opdracht / Uitleg Artikel 

  A 
 

B 
 

15 

1. 1e weg rechts / 2. Asfaltweg links (Hessenweg)  
Om te beginnen twee foutieve verkeersborden, beide zijn gespiegeld en dus 
niet geldig. U kunt direct na de herstelopdracht HK keren en verder gaan 
met punt 2. Na het keren wel goed kijken, de RC A staat voorbij de herstel-
opdracht HK, dus deze niet opschrijven.  

3 e 
 

10 

 W  C  4. Na prinses Máxima 3e weg links (VADNA) 
We hebben een foto geplaatst van het meest populaire lid van de 
Koninklijke Familie; prinses Máxima. We hopen dat u de aanvullingen op het 
reglement wel goed doorgenomen heeft. De uitleg die wij ‘abusievelijk’ 
gegeven hebben aan de afkorting VADNA luidt: Verkeersboden 
Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig beschouwen. Dit moet 
uiteraard zijn Verkeersborden (met een r ertussen). 

Aanv 

  D 
 

E 

5. Na Frans woord voor koningin rechts 
Eerst een foto van onze koningin Beatrix, met daarvoor de tekst ROI 
(koning). Iets verder zien we Queen Elizabeth met daarbij de tekst REINE 
(koningin). Toch kunt u na de tekst ROI al direct naar rechts, ROI is immers 
een Frans woord en dit bevindt zich voor de afbeelding van een koningin. 

 

 Z  8. VRW links 
Een zogenaamde langsrijder. Onderweg naar de VRW kunt u gratis en voor 
niets de letter Z bijschrijven op uw controlekaart. 

 

 F G 10. Na “ORANJERIT” en drie plaatsnamen rechts 
U ziet drie plaatsnamen waarbij in het midden de twee woorden AAN DE 
voorkomen. Alleen bij LOENEN AAN DE VECHT is dit correct. Bij de andere 
twee behoort dit geschreven te zijn als AAN DEN. Toch is deze opdracht 
uitvoerbaar en wel direct na het passeren van het eerste plaatsnaambord 
met de tekst LOENEN AAN DE VECHT. Deze tekst bevat namelijk drie 
plaatsnamen: Loenen, De Vecht en Loenen aan de Vecht. 

8 f 

 H I  11. Voor “DE GLIND” rechts 
De wegwijzer met daarop DE GLIND staat in een middenberm. De gehele 
weg dient als oriënteringspunt en daardoor gaat u hier niet voor, maar bij 
DE GLIND naar rechts. Eerst rechtdoor naar de rotonde waarna u met 
behulp van een ritpijl en een opvanger weer teruggebracht wordt. 
Echter …. op de terugweg vanaf de rotonde kunt u dezelfde wegwijzer zien, 
welke nu keurig rechts van u staat en laat er nu net voor de herstelopdracht 
ook nog een weggetje naar rechts zijn… 

8 c 

  V  T 
 

12. Na bushaltebord, kombord, kerk en 5e groene kozijn rechts 
We rijden richting De Glind en passeren de gevraagde oriënteringspunten. 
Direct na de kerk ziet u een gebouw met vele gekleurde kozijnen. Indien u 
goed kijkt ziet u hierbij inderdaad een aantal kozijnen met een groene kleur. 
Afhankelijk van uw eigen kleurinterpretatie ziet u drie of vijf groene 
kozijnen. Deze komen echter niet geheel na elkaar. U hebt hier te maken 
met een zogenaamd volgordeprobleem. Rechtdoor dus op zoek naar nog 
meer groene kozijnen welke gelukkig voldoende voorhanden zijn. 

8 c 

 K  L  14. Na oranjebitter 1e weg rechts 
Het oranje goedje wat u in de afgebeelde glazen ziet kan van alles zijn. Iets 
verder naar achter zit echter een (gesloten) fles oranjebitter aan één van de 
palen van de put bevestigd. Boven de put zit weliswaar een dak, toch 
bevindt de fles zich hierdoor niet in een opstal, maar onder een afdak. 

8 b 3 
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A / B M M N  17. Na 1e mandarijn na 2e sinaasappel en 2e mandarijn voor 3e sinaasappel 
en 4e sinaasappel links 
Laten we deze opdracht eens netjes ‘afpellen’. Om te beginnen lezen we dat 
we na iets naar links moeten. Wat is dat iets dan? Iets is een 1e mandarijn 
die na een 2e sinaasappel en een 2e mandarijn te zien is. Deze 2e sinaasappel 
en 2e mandarijn moeten op hun beurt wel voor een 3e sinaasappel en een 4e 
sinaasappel waar te nemen zijn. Oftewel voor het tussenstuk zijn we op zoek 
naar 2 sinaasappels en 2 mandarijnen die zich voor 7 sinaasappels bevinden. 
De gevraagde 1e mandarijn moet dan na dit geheel komen. Dit betekent dat 
we op zoek zijn naar de volgende volgorde: 2 sinaasappels, 2 mandarijnen, 7 
sinaasappels en 1 mandarijn. De volgorde waarin u het fruit passeert klopt. 

 

C M M N  17. Na 2e sinaasappel voor 3e mandarijn links 
Een kwestie van goed lezen, Er staat geen komma achter het woordje 
sinaasappel. U bent dus op zoek naar 2 sinaasappels die u passeert voordat 
u 3 mandarijn passeert en na het geheel gaat u naar links. Indien er wel een 
komma had gestaan zou u na 2 sinaasappels, maar voor 3 mandarijnen naar 
links hebben gemoeten. 

 

A / B O  20. Na “ORANJERIT” en oranje vierkant met een oppervlakte van 100 
vierkante centimeter rechts (MUG) 
Indien deze opdracht u bekend voorkomt dan klopt dat. Een variatie op een 
val van Joop uit een rit bij MAC Veenendaal.  Het eerste oranje vierkant 
heeft een oppervlakte van 81 cm2  het tweede vierkant heeft een 
oppervlakte van 100 cm2, maar er staat zwarte tekst in dus is het geen 
oranje vierkant. Heeft u echter tussen de twee door ons geplaatste 
vierkanten ook de oranje prullenbak gezien?  Hierop hadden wij een mooi 
vierkantje van exact 100 cm2 getekend. Ondanks MUG kunt u het getekende 
vierkantje op de prullenbak gebruiken. MUG is geen afkorting welke 
standaard staat opgenomen in het Puzzelreglement Midden-Nederland en 
wij zijn ‘vergeten’ deze afkorting toe te voegen als aanvulling. De weg naar 
rechts kreeg van ons de naam MUG. 

 

C O  20. Na “ORANJERIT” en oranje vierkant met een oppervlakte van 100 
vierkante centimeter rechts 
Het eerste oranje vierkant heeft een oppervlakte van 81 cm2  het tweede 
vierkant heeft een oppervlakte van 100 cm2, maar er staat zwarte tekst in 
dus is het geen oranje vierkant. Heeft u echter tussen de twee door ons 
geplaatste vierkanten ook de oranje prullenbak gezien?  Op de prullenbak 
hadden wij een keurig vierkantje van precies 100 cm2 getekend. 

 

 Stempel  21. VRW rechts 
Weer een langsrijder voor iedereen, dit keer in de vorm van een  
onbemande stempelcontrole. 

3 a 

A / B 2 11 3 4 
5 7 10 6 
7 8 7 9 6 

1 6 5 

anders 27. Aanhoudend 1e weg rechts (VADNA) 
Ja daar zijn we weer, we blijven met u de aanhoudend opdracht oefenen . 
Op zich is een aanhoudend opdracht niet moeilijk om te begrijpen. De 
uitvoering, dat zullen we niet ontkennen, kan een stuk lastiger zijn. Bij een 
aanhoudend opdracht voer je dat deel van de opdracht dat zich na het 
woord aanhoudend bevindt minimaal 2x uit alvorens je aan de volgende 
opdracht mag beginnen. Minimaal twee keer, want je zal de opdracht 
moeten blijven uitvoeren totdat je (het eerste deel van) de volgende 
opdracht kan uitvoeren. In deze opdracht betekent het dat u ruim 20 keer 1e 
weg rechts moet uitvoeren. De complexiteit is uiteraard gelegen in het feit 
dat u (binnen 2 opeenvolgende opdrachten) niet 2x dezelfde weg als 
oriënteringspunt mag nemen. 

11 
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29. Na eins, zwei en “DREI” “Vier” rechts 
Een routeopdracht moet gesteld zijn in de Nederlandse taal, en dat klopt 
ook bij deze opdracht. Een eins en een zwei zijn ook Nederlandse 
(zelfstandige naam-)woorden. Een eins is o.a. een hengsel aan een emmer, 
deze is aanwezig en een zwei is een verstelbare winkelhaak welke ook 
aanwezig is. De tekst “DREI” zal niet al teveel problemen hebben opgeleverd 
en ook het straatnaambord “Vier” is keurig door ons geplaatst.  

1 
 

10 

  R 
 

R R 

31. Na keizer, admiraal en vorst links 
Keizer Akihito van Japan is de nog enig overgebleven regerende keizer. Dat 
Michiel de Ruiter een admiraal was, is geen groot geheim en dat prins 
Willem-Alexander nog geen vorst is kan u bijna niet ontgaan zijn. We 
hebben daarom de hulp van onze zuiderburen ingeroepen en een afbeelding 
van koning Albert geplaatst. Toch is deze hulp niet nodig. Een nokpan (de 
ronde dakpan geheel bovenop een dak) wordt ook wel vorst genoemd. Aan 
de andere zijde van de Plantagelaan staat een huis met vele vorsten. 

 

 S  33. VRW rechts 
Ziet er ook weer lekker simpel uit, maar u moet hier wel doorhebben dat u 
niet ‘zomaar’ de wijk weer uit rijdt zoals u bent binnengekomen. Dit is al aan 
u duidelijk gemaakt bij het binnenrijden d.m.v. de ritpijl die we geplaatst 
hebben. Om correct uw weg te vervolgen moet u even rechtdoor.  

 

 I  37. Na “150 M” asfaltweg links (Postweg) 
Tussen de rotonde met de ritpijl en de weg naar links (Postweg) passeert u 
een routecontrole die u een routecontrole I. Een langsrijder voor iedereen. 

 

  T 38. Na kombord en RC links van weg links 
Het reglement is duidelijk: oriënteringspunten die zich geheel links van de as 
van de bereden route bevinden mogen niet gebruikt worden. De 
routecontrole aan de linkerzijde van de weg waarop u rijdt kan daarom niet 
gebruikt worden. De routecontrole aan de linkerkant van de weg rechts van 
u wel. Deze routecontrole overigens niet noteren, een RC moet aan de 
bereden route staan.  

8 b 2 

 X U 45. Na cryptogram rechts 
De eerste afbeelding is zeker geen cryptogram, maar een sudoku. De tweede 
afbeelding is wel een correcte afbeelding van een cryptogram. Toch moest u 
na de afbeelding van de sudoku al rechts. In de sudoku stond namelijk één 1 
omcirkeld. Oftewel doorgaan met routeopdracht 1. 

3 e 

 J J  47. Na roodborstje, merel en koekoek rechts 
Eens kijken hoe het met de herkenning van onze vogelstand gesteld is. De 
eerste afbeelding was inderdaad een roodborstje, de tweede een merel en 
de derde zeker geen koekoek, maar een duif. Het mooie van de Nederlandse 
taal is echter dat wij zeer veel woorden kennen die meerdere betekenissen 
hebben. Zo wordt een dakkapel in goed Nederlands ook koekoek genoemd. 

 

  W 51. Voor prins Willem-Alexander weg links 
De afbeelding van prins Willem-Alexander bent u al tegengekomen toen u 
op zoek was naar zijn vrouw. We nemen aan dat dit dus geen probleem zal 
hebben gegeven. Wel eraan denken dat indien u voor iets een weg in moet 
rijden dat dit dan ook direct de eerste mogelijkheid is nadat u dit iets heeft 
kunnen waarnemen. 

8 b 4 
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  P 53. Na “ORANJERIT” viersprong rechts 
U heeft u toch niet laten verleiden het fietspad op te rijden? Ook al bent u 
fietser, volgens het reglement mag u alleen wegen berijden welke gezien 
vanuit de rijrichting met een personenauto en motor kunnen en mogen 
worden bereden. 

5 a 

 Stempel  55. Einde weg links  
Alweer een gratis stempelcontrole. 

 

A / B Y Stempel 57. Na 4 verkeersborden rechts (alleen asfaltwegen als aanwezig 
beschouwen) 
Goed opletten. Er staan 2 belangrijke borden; het bord dat een verplichte 
rijrichting naar links aanduidt en het bord aanduidende gesloten voor 
voetgangers. In de einde weg situatie met de Jan van Arkelweg staat een 
ritpijl waardoor de einde weg situatie niet bestaat, u rijdt immers 
gedwongen rechtdoor. U dient u hier dus nog aan de eerdere geboden en 
verboden te houden. U komt nu bij een stempel waar u niet mag stempelen. 
Om te kunnen stempelen moet u de auto verlaten en u als voetganger 
richting stempel te begeven. Dat is hier niet toegestaan. Uiteraard dient u 
wel de herstelopdracht 1R uit te voeren. Indien u dit direct doet door 
rechtsaf de Klettersteeg in te gaan, maakt u (wederom) een 
verkeersovertreding. U heeft namelijk nog steeds te maken met het gebod 
linksaf te slaan op de eerst volgende gelegenheid . Dus ondanks de 
hersteller 1R moet u eerst nog linksaf (verkeersregels) om daarna ook nog 
de hersteller 1R uit te voeren. 

 

 C  59. Na “ORANJERIT” 1e weg rechts / 60. 1e weg rechts 
Opdracht 59 Na “ORANJERIT” 1e weg rechts zal geen probleem opleveren 
(=voor het driehoekje). Opdracht 60 1e weg rechts kunt u vervolgens niet 
direct na het driehoekje uitvoeren, de weg naar links is immers nog steeds 
een fietspad. U gaat dus rechtdoor en voert de opdracht 1e weg rechts uit bij 
het zandweggetje bij DE FLIERT. 

 

 Z  61. Na oranje brug rechts 
U bent onderweg al meerdere keren langs de oranje brug gereden. U heeft 
waarschijnlijk ook al lang gezien dat wij daar ‘stiekem’ een oranje bril achter 
hebben geplaatst. Valt helemaal niet op toch? Een bril heeft weliswaar ook 
een brug (het verbindingstuk tussen de 2 oogstukken), toch niet uitvoeren. 
In artikel 8e kunt u lezen dat om een brug als oriënteringspunt te kunnen 
gebruiken, deze deel moet uitmaken van de weg waarop men rijdt of van 
een weg die uitmondt op de bereden route. 

8 e 

 A  65. “Rentinckstraat” rechts 
De Moespot is in zicht, alleen nog de Rentinckstraat inrijden en u kunt aan 
de koffie. Wel zaak om scherp te blijven. Volgens artikel 10 mag er gebruik 
gemaakt worden van zelfgemaakte straatnaamborden en er is hier een 
zelfgemaakt straatnaambord aanwezig. Dit in de vorm van het 
onderstreepte Mededeling-1 boven de tekst die u gelezen heeft bij de start. 
Ook het officiële straatnaambord is aanwezig en dus kan de straat niet naar 
naam worden aangeduid. 

5 e 
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