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Goed Fout Uitleg
1 A De eerste letter krijgt u kado, later meer hier over.
2 M B Verkeersbord was fout geschreven. Wel het verkeersbord opvolgen, dus linksaf op de 

viersprong. 
1 Voor iedereen.

3 C De brug waar u overheen reed was goed, deze mondt op uw route uit, zie PMN 8.e. De bril 
die bijgeplaatst was heeft ook een brug, dit is het gedeelte tussen de 2 glazen, maar deze 
brug mondt niet uit op de route.

4 D Ganzen en eenden zijn geen loopvogels, ook al ogen ze sportief. Loopvogels zijn vogels met 
weinig vliegvermogen zoals de emoes en struisvogels.

5 E G XXXLX is wel een zeer grote maat, wel goed gekeken dat er een herstelopdracht in is 
verwerkt? Het was wel een eindje rijden waar je werd beloond met de goede RC.

7 H De verkeersregelaar hield het doorgaande verkeer tegen, u moet wel voor de 
verkeersregelaar rechtsaf.

2 Voor iedereen.
12 F Voor elke weg in Nederland geldt een snelheidsbeperking. Het 2e geplaatste verkeersbord 

betekent Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden. Daarna gelden weer de 
maximum snelheden die er ter plaatse gelden.

13 K Wij kennen alleen ritpijlen die naar links of naar rechts wijzen. Zie PMN 4 a.
3 Voor iedereen.

16 J Wel heel gemeen, namelijk aan de overkant van de klinkerweg stond heel gemeen het 
verkeersbord aanduidende doodlopende weg, dus was deze weg niet aanwezig.

4 Voor iedereen.
17 I Vlakken genoeg, maar geen driehoek op het geplaatste materiaal. Wel de binnenkant van het 

verkeersbord voor u gezien? Dit was wel een driehoek.
5 Voor iedereen.

21 N M O   
P I

U zocht 4 vogelnamen die u tegelijkertijd moest zien. Het begon met 1 naam, daarna 2 
namen, vervolgens 3 namen en op de laatste afbeelding ook 3 goede namen. Een vleermuis 
kun je geen vogelnaam noemen, ook een mamagaai niet, ik weet niet wat dat is. Wel een 
papegaai. Goed naar het verkeersbord met onderbord gekeken? Daar stond de 4e goede 
naam op. Valkuil is ook een vogelnaam.

23 R Wat we wel kennen is een spoorwegovergang, maar een spoorwegoverWEG?
25 A Q 6 Wat u niet vond was uw controlekaart langs de weg, wel de RC A noteren, maar niet linksaf 

gaan.
28 S Is de navigator nog bij de les, dan heeft hij ook de kleine hoofdletter E gezien.
30 A 6 T De persoon die Riet heet vond u niet, wat u wel vond was een rieten mand van een 

heteluchtballon.
32 U U kon de voorrangsweg oversteken voor de rechtdoorrijder.
37 W Deze weg is alleen gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met 

in werking zijnde motor. U mocht er verkeerstechnisch dus met een auto in. Voor de 
veiligheid hebben we u toch maar laten keren.

40 St. St. Wat een gedoe om de verkeersregels goed uit te voeren. Niks aan de hand, u kunt gewoon 
stempelen, maar nu komt het. Na de stempelcontrole ging u een autosnelweg op en kreeg 
de opdracht om Asfaltweg R te gaan. Dit kon u voor het verkeersbord splitsingspunt (dit is de 
officiële benaming) uitvoeren, het bord met schuine groene en witte strepen. Op het einde 
van de weg werd u naar rechts gedwongen en kwam u weer langs de stempelcontrole. Niet 
vergeten dat u nu nog op een autosnelweg reed, dus niet uitstappen om te stempelen, want 
op een autosnelweg mag u niet stoppen om te stempelen.

7 Voor iedereen.



43 Y V Al is de 1e sudoku niet ingevuld, het blijft wel een sudoku. De 2e sudoku die wel helemaal is 
ingevuld maar met de verkeerde cijfers blijft toch een sudoku.

8 Voor iedereen.
- St. Weer een autosnelweg, nu werd er langs de autosnelweg een verkeersbord aanduidende 

Parkeergelegenheid geplaatst (K3) waar u dacht nu wel te stempelen, maar om hier te 
kunnen komen moet u wel een opdracht krijgen en deze kreeg u niet, dus niet stempelen en 
doorrijden tot u het verkeersbord einde autosnelweg kreeg. 

9 Voor iedereen.
46 
/47

22 E 
2 E E

Eerst ''22'' noteren. U gebruikt een twee en gaat naar links. U noteert nu 2. U gebruikt weer 
een 2 en gaat naar links. Bij 3e passage heb u nu een oranje bord, zonder cijfer of letter. Dit 
kun je natuurlijk geen RC meer noemen.

10 Voor iedereen.
50 I F Als u goed gekeken hebt zag u dat de RC uitgezaagd was en er een zwart doekje achter 

geplakt was.
11 Voor iedereen.

51 S H Na het bijgeplaatste ronde verkeersplein kon u al direct naar rechts. Deze hoeft niet uit te 
monden op de bereden route.

54 I Wij kennen de afkorting A1 niet. Zie PMN 7.
12 Voor iedereen.

56 J De molen was aanwezig, maar dat stond er niet. De O was veranderd in een 0.
13 Voor iedereen.

58 
/59

L L K Nadat u na de viersprong links was gegaan en daarna zogenaamd de doorgaande weg naar 
rechts volgde was dit wel een einde weg. U kon immers naar links over het boerenerf. Hier 
voerde u de opdracht asfaltweg R al uit. Als u dit niet door had, voerde u dit pas uit bij het 
'bekende' driehoekje. Als u opdracht 58 goed uitvoerde werd u beloond met de goede RC.

14 Voor iedereen.
60 X Het merk VIM was vroeger een zeer goed schoonmaakmiddel. Tegenwoordig is dit uit de 

handel gehaald. Als u zag dat de tekst op wc papier was geschreven. Dit wc papier is ook een 
zeer goed schoonmaakmiddel voor u weet wel, dan bent u daar erg dankbaar voor.

15 Voor iedereen.
61 St. N De eerste vlag is de vlag van de stempelcontrole, nu moest u de laatste mogelijkheid voor de 

2 vlaggen inrijden en de parkeerplaats rondrijden. Zie PMN 8.4
16 Voor iedereen.

64 O Alweer een schrijffout, bij het zelfgemaakte straatnaambord ontbrak de letter R van RuuRd.
66 C B A 

P
A L F zijn de eerste drie letters van ALFabet. Langs de route stonden CBA. Heeft u ze wel in de 
juiste volgorde genoteerd?

Wij zien u graag terug op onze volgende ritten:

12 oktober wijnrit, uitgezet door Adri en Michel Brundel

16 november snertrit, uitgezet door Paddy Jans en Joan Oostveen

Inschrijven van 12.15 tot 13.00 uur, starten van 12.30 tot 13.15 uur.

Bedankt voor uw deelname en goede terugreis.

Uitzetter:             Joop van der Gronden

Controleurs:  Henk en Jannie Hazeleger
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