
Pinksterrit 25-5-2015 
Opdr. Goed Fout  

2 NN Z 

Twee routecontroles N staan na de blauwe startvlag, beide RC's noteren. Dit is niet de 
gezochte tekst "N N", deze moet op één ondergrond staan. De tekst staat wel op de 
verticale pijl met PUZZELRIT. Op de volgende horizontale pijl staat de andere tekst 
PUZZELRIT. De gespiegelde NN, iets verstopt bij de vuilnisbak, is afleiding. (PMN art. 9) 

3 C B Een memospel, wat is dat? Op het eerste plaatje wordt naar een memospel gezocht. Op 
de tweede afbeelding staat een memoriespel. 

5 E D Bierdoppen? Dit zijn doppen van bierflessen, oftewel kroonkurken. 

6  G 
Een bord langs de route met de tekst: dit bord is ca 15 x 15 cm. Het lijkt alsof er ca. 
staat, ca. is de afkorting van circa. De punt is echter een gat in het bord, dus geen tekst. 
En ca is de afkorting van een oppervlaktemaat, namelijk centiare. 

AB 
7 1 H 

Texel is de naam van een waddeneiland. Dan op zoek naar een wegwijzer. In artikel 8d 
staat wat dat is: Onder een wegwijzer wordt verstaan: een P of WW. Een kennelijk door 
de uitzetter geplaatste WW bevat - naast (een) eventueel op het bord aanwezige pijl(en) 
- uitsluitend één of meer Nederlandse plaatsnamen. Op het bord staan ook grassprieten, 
dat is meer dan is toegestaan volgens het artikel. 

C 7 H1  Texel is de naam van een waddeneiland. Vlieland is de naam van een eiland en is ook een 
plaatsnaam. De opdracht is uit te voeren, de weg links heeft de juiste naam Klein Moorst. 

8 K S Hans Klok (de naam schrijf je met hoofdletter) draagt een horloge, dat is ook een klok, 
dus opdracht toch uitvoerbaar. Daarna nogmaals vanwege de door Hans "getoverde" klok. 

AB 
9 P2  

De tekst DLW staat er. Dan een verkeersbord aanduidende doodlopende weg 
gecombineerd met VADNA, dat kan natuurlijk niet. Rechtdoor, of staat daar toch een 
beetje verdekt opgesteld een ritpijl? Neen, op deze pijl staat AMCB, dus geen ritpijl en 
inderdaad doorrijden naar RC P. 

C 9 2 P De tekst DLW is geplaatst voor de rechterweg. Alles correct, dus linksaf. 

AB 
11/ 
12 

J3 F 
Een zwart-wit briefje met tekst. Lezen doen we in Nederland van links naar rechts en van 
boven naar beneden. Op dit briefje staat dus: Ireen Sven Wüst Kramer. Laat je niet 
afleiden door de zwart-witte vlakken. 

C11 J3 F Je zoekt een persoon en niet de naam van een persoon. 

13 U4 P 
Een kwestie van de vraag goed lezen en je niet laten afleiden door het verhaal over de 
datum waarop Pinksteren valt. Pinksteren 2014 is eerder dan Pinksteren 2015, dat scheelt 
ongeveer 1 jaar. Pinksteren: 8 en 9 juni 2014, 24 en 25 mei 2015. 

AB 
15 

AAA
OAO

5 
 

Op de afbeelding staan 3 verkeersborden. Voor 1e bord (einde voorrangsweg) verplicht 
naar links, het verkeersbord gesloten voor motoren sluit de doorgaande weg af. Opdracht 
uitvoeren bij volgende weg naar links. Rondje nogmaals vanwege het volgende 
verkeersbord (gesloten voor motoren). Daarna mag je de doorgaande weg wel in, RC O 
laat je keren en 1e weg rechts, daarna niet vergeten om de opdracht uit te voeren en 
nogmaals het rondje rijden. 

C 
15 A5 O De gezochte tekst is niet te vinden, er staat 4,2m. Toch niet rechtdoor rijden, het 

verkeersbord gesloten voor motoren sluit de doorgaande weg af, PMN art. 5a. 

 AB 
16 6 VL 

Een val met een verkeersbord dat geldig is vanaf 1-7-2015 en ook vandaag (aanv. regl. 
a.). Op het 1e bord is de vrachtwagen aangepast, het 2e bord is een correct verkeersbord. 
Voor het 2e bord ga je 'gedwongen' naar links, op de rijbaan voor vrachtauto's mag je niet 
rijden, dus voor het 1e bord de opdracht uitvoeren. 

C16 6 VL Op beide borden staat een vrachtauto, dus voor het eerste bord linksaf. 

18 M7 Y 
Het materiaal goed bekeken? Dit zijn drie losse letters voor een wit plankje. Deze sluiten 
de weg niet af, maar zijn wel de gezochte letters, dus bij de eerste weg de opdracht 
uitvoeren. Tekst (PMN art. 9) moet op een ondergrond staan, bij letters hoeft dat niet. 

AB 
19 8 I Alle gymnastiektoestellen zijn aanwezig. Ook de brug in de weg is er, alleen is deze niet 

door de uitzetter geplaatst. Er staat (MUG) achter de routeopdracht. 

C19 I8  Alle gymnastiektoestellen zijn aanwezig. Ook de brug in de weg is er. PMN art. 8e.  



Opdr. Goed Fout  

AB 
20 X  

Een zelfgemaakt straatnaambord is wit met zwarte tekst waarbij de als straatnaam 
dienende tekst is onderstreept. Bijgeplaatst is een bord met de tekst: "Officiële 
straatnaambord negeren de uitzetters". Heeft deze straat dan 1 naam, namelijk 
Pinsterbloemstraat? Neen, de woorden de uitzetters zijn ook onderstreept, dus toch 2 
straatnamen. (PMN art. 10) 

C 
20 X  Het officiële straatnaambord moest u negeren vanwege het bijgeplaatste bordje. 

Bovendien heeft de weg meerdere namen. (PMN art. 10) 

A 
21 

TWT
st. R 

Hangen de witte en zwarte knoop in de juiste volgorde? Ja, de witte knoop is vastgezet 
met zwart garen waar een knoop in zit en de zwarte knoop met wit garen met een knoop. 
RC T heeft als herstelopdracht: 1x: aanhoudend R. Na dit 1x te hebben uitgevoerd kom je 
bij RC W met herstelopdracht: 1x: 1R, deze uitvoeren en dan doorgaan met opdracht 22. 

BC 
21 T st. RW Hangen de witte en zwarte knoop in de juiste volgorde? Ja, de witte knoop is vastgezet 

met zwart garen waar een knoop in zit en de zwarte knoop met wit garen met een knoop. 

24 Q9  Een hele lange tekst, die juist op het bord staat. Opdracht dus uitvoeren. Hoe simpel kan 
het zijn?  

25 H A 
Beren op de weg? Misschien wel figuurlijk. Ook de slagboom gezien? Deze wordt geacht 
gesloten te zijn (aanv.regl. b.) en sluit de weg voor je af, dus 'gedwongen' naar rechts en 
niet doorgaan met opdracht 26. 

27 10 BC Bushalteborden zijn er voldoende. Eén val ook, twee vallen ook, maar er is slechts één 
meerval. Opdracht is niet uitvoerbaar. 

AB 
28 

DD 
11 RC 

Het oranje bord met de tekst RC is geen routecontrole, deze ook niet noteren. RC D is een 
juiste RC en ook zichtbaar, dus opdracht uitvoeren. Opdracht 29 is uitvoerbaar na het 
oranje bord RC. 

C 
28 

D 
11 RC Het oranje bord met de tekst RC is geen routecontrole, deze ook niet noteren. Het is wel 

de gezochte tekst. Wel RC D noteren die je passeert in het driehoekje. 

A 
32 

EEE
EQ 
12 

 

Even puzzelen: Na het gebruiken van het oriënteringspunt één letter wegstrepen. Dat kan 
als volgt: EELDE – EE^DE - E^DE - E^^E. In opdracht 32 hoef je geen rekening te houden 
met eventuele spaties, in opdracht 33 wel. Daarom na 3 rondjes niet doorgaan met 
opdracht 33, maar doorgaan met opdracht 32. 

BC 
32 E 12 Q De 1e pijl met opschrift AMBC is een ritpijl, die een verplichte rijrichting aangeeft. De 

blauwe pijl is geen ritpijl, op de viersprong kun je de opdracht uitvoeren. 

35 13 FG 
Wat is een notenladder? Vijf evenwijdige, horizontale lijnen waarop je muzieknoten 
schrijft, is een notenbalk. Dan een ladder van notenhout? Neen, dat schrijf je niet als één 
woord. 

38 RI 
st.  Een Friese doorloper is een schaats waarbij het glij-ijzer in een houten houder is bevestigd 

die onder een schoen wordt gebonden. Alle andere plaatjes zijn ter vermaak en afleiding. 

A 
40 JL K 

Een bottel is een fles en ook een rozenbottel. In opdracht 41: asfaltweg L niet tweemaal 
dezelfde weg gebruiken, de 2e maal opdracht 41 uitvoeren bij de Hessenweg en daarna de 
ritpijl volgen om via RC L weer op de juiste route te komen. 

BC 
40 

- JLK Een bottel is een fles en ook een rozenbottel. Op het etiket, dat op de fles is geplakt, 
staan twee rozenbottels. 

44 MM 
14  Een couvert is een bord, vork, lepel, mes en servet voor één persoon en is ook een 

envelop. Het door ons gemodificeerde verkeersbord heb je niet nodig.  

- ONN  
Eerst kom je langs een gele paraplu, dit is geen finishvlag. Verderop staat een gele vlag 
met daarvoor RC O met daarbij de herstelopdracht HK (FINISHKAART uitgesneden). Dit 
opvolgen en dan via de ritpijl weer langs de NN om vervolgens bij de gele vlag te finishen. 

 
Wij hopen dat je een leuke morgen hebt gehad en zien je graag terug op onze volgende ritten: 
 

6 september Rondje Achterveld Joop van der Gronden 
11 oktober Wijnrit Adri en Michel Brundel  
15 november Snertrit Paddy Jans en Joan Oostveen 

 

Inschrijven van 12.15 tot 13.00 uur, starten van 12.30 tot 13.15 uur. 
 
Bedankt voor je deelname en goede terugreis,  uitzetters Henk en Jannie Hazeleger. 


