
Goed Fout Uitleg

1 10 A
Wat u zocht waren 4 borden met de tekst 0 (nul). Geen letter O uit de teksten 
gebruiken.

5 B C

Verkeersborden mogen ook links van de weg geplaatst worden. De weg voor u 
was dus niet aanwezig (Verkeersbord C2), dus gedwongen naar links gaan. 
Doordat deze weg niet aanwezig was, stond het oriënteringspunt wel aan de 
rechterkant en kon u de opdracht alsnog uitvoeren op de viersprong.

1 Voor iedereen.

8 D E
RC D stond onder een afdak, dit is niet in een opstal. De opdracht is dus 
gewoon uitvoerbaar. Ook de RC D noteren, die staat aan uw bereden route.

2 Voor iedereen.

9 F
Op een door de uitzetter geplaatste WW mag alleen maar tekst en een pijl 
staan (zie PMN 8.d).

10 G

In 1e instantie leek het dat de weg 2 namen had. Bekeek u het zelfgemaakte 
straatnaambord beter, dan zag u dat dit een geel straatnaambord was en een 
letter N teveel had. Dit bordje klopte van geen kant, dus blijft deze weg maar 
één naam houden en kon u gewoon rechtsaf.

12 H U komt hier niet na de spoorlijn.

15 st.
De metalen goot in het wegdek zit in de doorgaande weg, dus u kunt de 
opdracht asfaltweg links  gewoon uitvoeren. 

16 I Voor iedereen.
17 I Niet dezelfde weg uit de vorige opdracht gebruiken.

3 Voor iedereen.
18 st. Voor iedereen.

A-klasse

21
KLMKLM 

KLNE

Hier kreeg u een opdracht voorgeschoteld met herstelopdrachten. Als u weer 
langs de herstelopdracht kwam, begon u weer opnieuw deze opdracht uit te 
voeren, totdat RC L 3x: ER voor u van toepassing was.

4 Voor iedereen.
BC-klasse

20 J De tekst stond op meerdere ondergronden.
4 Voor iedereen.

23 O
Elke opdracht dient te leiden tot één richtingsverandering, dat was hier niet het 
geval.

24 P Als u de herstelopdracht correct uitvoerde, werd u beloond. 

25 Q
Niet laten verleiden door de tekst STOP, deze had dan tussen aanhalingstekens 
moeten staan. Dus op zoek naar een echte stop en deze was direct achter het 
bordje met de tekst JOOP geplakt. 

28 R S
Dit verkeersbord kwam u tegen, het bord kon u als oriënteringspunt gebruiken, 
maar niet de weg, want deze was voor u niet aanwezig.

30 st. st.
Goed opletten bij de geplaatste verkeersborden, bij de 1e weg moest u 
rechtdoor, daarna om het driehoekje heen rijden en u werd beloond met 2 keer 
stempelen.

5 Voor iedereen.
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32 T
Ondanks dat er hoekpalen waren en er scharnierbevestigingen aan zaten, 
konden we niet zien dat de doorgaande weg afgesloten was, dus doorrijden 
langs het treinstation om de goede RC te noteren.

A-klasse
40/ 
41

U X Y W
Heeft u hier ver genoeg naar rechts gekeken? Dan kon u de RC X al eerder 
gebruiken dan RC U.

6 Voor iedereen.
BC-klasse

40 U Y Vierspong kennen we niet, wel een viersprong.
6 Voor iedereen.

48 V
De winkelketen LIDL kennen we wel, maar de letter I was op het bord niet los 
geschreven.

7 Voor iedereen.

51 X
Een oude bekende, u kon bij een rechterweg naar links een parkeerplaats 
oprijden (1e viersprong), daarna de 2e viersprong bij de voorrangsweg 
uitvoeren.

- A Z

Goed gekeken en gezien dat we een zelfgemaakt verkeersbordje bijgeplaatst 
hadden met een extra letter m, dus had u een maximale hoogte van 30 
millimeter. Toch moeilijk om hieronder door te rijden. U gaat dus gedwongen 
naar rechts om daarna te keren en dan niet de herstelopdracht naar rechts 
uitvoeren, want de hoogtebeperking is nog steeds aanwezig, dus gedwongen 
naar links gaan, om daar nog een goede RC op te halen, die je laat keren en de 
hoogtebeperking opheft.

52 B
De hooiberg was aanwezig, dit is een opstal en een prima oriënteringspunt. Het 
hooi in de hooiberg is geen oriënteringspunt. Opdracht is dus prima uit te 
voeren.

8 Voor iedereen.

55 C
De kikker op de mast was achterwaarts, maar de uitzetter (JOOP) had ook een 
kikker op de grond geplaatst tegen de hoekpaal, dus was deze opdracht 
uitvoerbaar.

9 Voor iedereen.

56 D C
In ons reglement kennen we wel een viersprong, maar geen kruispunt, dus 
even doorrijden naar de goede RC.

59 E Goed gekeken naar het straatnaambord, de streep was uitgesneden.

Wij zien u graag terug op onze volgende ritten:

11 oktober wijnrit, uitgezet door Adri en Michel Brundel

15 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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