
UITLEG SNERTRIT 15 NOVEMBER 2015
opdr. goed fout uitleg

1 B
Leuk begin. Doordat er in de opdracht een extra " was opgenomen bij “H “1”, zocht u een bord met H

"1. Helaas was dit bord niet aanwezig. 

3 A I Y

Het is natuurlijk de W. van Amersfoortstraat. Dus rechtdoor naar de RC A. Hierop de hersteller HK-AL 4.

De eerste weg links is echter geen asfaltweg, maar begint met klinkers. Even doorrijden tot over de

viersprong en naar de RC I met HK-2R 4. De tweede weg rechts kon u al uitvoeren bij het ommetje bij de

begraafplaats alwaar u RC Y aantrof.

4 C Beide afbeeldingen zijn van een wigwam. Het meervoud van wigwam is echter wigwams!

5 F Op de afbeelding stond alles stil. De hond was hier zeker niet aan het fietsen (beweging).

A 9
K G D D

H D L
E

De eerste weg gewoon links. Dan onderkennen dat u ter hoogte van de picknicktafel (links van RC D)

tweemaal links om een boom kunt rijden. Via RC K keren en op de viersprong naar rechts. WEL de

eenrichtingsweg bij de brandweerkazerne gebruiken, het bord EIGEN WEG is daar weer weg. Vervolgens

weer op weg naar de picknicktafel en nu het "rondje" andersom en dus 2x RC D en keren. Nu

onderkennen dat u de linkerweg in het begin van de opdracht al als voorweg gebruikt had en naar

rechts. Na het keren nog even weer langs de situatie met de picknicktafel (maar dan rechtdoor),

vervolgens gedwongen naar rechts en op de viersprong naar links en klaar.

B/C 9 E L
U kent natuurlijk allemaal wel het kanariepietje als vogel. Op het bordje zag u duidelijk een papegaai,

maar wist u dat de vlinder die bij de papegaai zat, ook een kanariepietje is?

11 J M
Misschien dacht u dat Hocker geen Nederlands woord was. Hocker staat echter vermeld in het (nieuwe)

Groene Boekje!

12 R P O

De eerste afbeelding was van een pijlwagen, niet waar u naar op zoek was. Maar… zag u wel het

verkeersbord D2 (Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft)

op de pijlwagen, dus u gaat gedwongen naar rechts. Via de situatieschets (rechts is rechtdoor) rijdt u

direct de opvanger in.

15 S Q T

Een makelaar helpt onder andere bij het verkopen van huizen. Onze Herman is zeker geen makelaar als

hij zelf een huis koopt of verkoopt. Maar wist u dat een houten versiering in de nok van een huis ook

een makelaar wordt genoemd? Al op de eerste foto was een makelaar te zien. 

A 16 U N

Volgens de opdracht moest u eerst NA afhandelen, dan VOOR en vervolgens BIJ. Dit kan niet. U moet

handelen in de volgorde NA, BIJ, VOOR. Bij massagebed gaat u op zoek naar een massage-bed of naar

een afbeelding van een massa-gebed. Het laatste stond ter afleiding langs de route.

B/C 16 N U
U kunt zoeken naar een afbeelding van een massage-bed of naar een massa-gebed. Achter de

afbeelding van het gewone bed stond een afbeelding van een massa-gebed.

17 W W X
Vlak na het viaduct hadden wij een afbeelding van een kleine karekiet en een grote karekiet geplaatst.

Hierdoor kon toch na de andere afbeeldingen, die in het perk ter afleiding stonden, naar rechts.

20 V Y

Het (nieuwe) verkeersbordje met de tram aanduidende "Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van

tram", is (als het mee zit) pas vanaf 1-1-2016 geldig. Dus is er hier nog steeds sprake van een viersprong.

A/B 23 B Z A Z

Op zoek naar de eerste WW en RC. U dacht misschien dat dat bij RC "B" was, maar dan had u het mis.

Iets eerder zag u rechts van u ( in de andere zijweg) al een WW en RC "A" die u diende te gebruiken.

Vervolgens via RC "Z" kwam u direct langs RC "A". Helaas had u deze punten al gebruikt. Een andere

WW of RC om te gebruiken waren er niet, en kon u via RC "Z" het terrein verlaten.

26 C Langsrijder voor iedereen

26 F

De omschrijving voor beide verkeersborden is correct. Beide verkeersborden zijn ook aanwezig. Ook is

er sprake van een voorrangsweg! Het benodigde verkeersbord stond iets verder in de weg. Het door ons

geplaatste bordje was uiteraard verkeerd en ter afleiding. 

A 29
G G D

E D

Door opdracht 29 te lezen als, 'voor 'n weg met de naam Een links', kunt u de opdracht uitvoeren.

Vervolgens opdracht 30 lezen als, 'voor cijfer 1 de weg met de naam Een rechts'. Dit kon u uitvoeren als

u in de gaten had dat u het cijfer 1 van de hersteller van RC "D" kon gebruiken. Na gekeerd te zijn bij RC

"D" is de opdracht niet meer uitvoerbaar, zowel de weg voor als links van u had u al gebruikt.

31 H

Op het plaatje stond een grote mond (waffel) met daarbij een klein plaatje van een wafel (koekje). Dus

dat was niet het probleem. Een rotonde valt niet onder wegen of wegsituaties. Derhalve had deze

rotonde geMUGd moeten zijn.



opdr. goed fout uitleg

34 L J K
Neuzen genoeg, denk aan de schoenen. Helaas weten wij niet wat achtien is. Achtt ien kennen we wel.

36 M M
Door het ontbreken van een , (komma) in de opdracht zocht u hier een WW die op een rotonde stond.

Als u dan ook bedacht dat de WW op de rotonde links van u stond, deed u het helemaal goed.

37 K Q J
U kwam langs een foto van het monument op de Dam. Dit is een wereldoorlogsmonument (2e

wereldoorlog), maar was wel het eerste monument wat u tegen kwam, dus direct naar links.

40 N I

Onder het officiële straatnaambord stond een door ons geplaatst wit bordje met zwarte tekst waarbij

de woorden LET OP! onderstreept waren. Hierdoor is er sprake van een straatnaambord en heeft de

straat 2 namen. Even verder in de zijweg een zelfgemaakt straatnaambord met de juiste tekst. Alleen

mocht u hier niet in, omdat u alleen gebruik mocht maken van asfaltwegen.

AB 41
St. Z O 

St. St. P

Onderkennen dat er wat gerommeld was aan het logo van SBS 6. Hierdoor had u een hersteller:

doorgaan met opdr. 6. Vlak ná de stempelcontrole kon u al naar links (ook niet asfaltwegen mocht u

gebruiken, want u was niet bezig met de opdrachten 27 t/m 43). Dan opdracht 6 uitvoeren op de 1e

asfaltweg. Vervolgens opdr. 7 op de einde weg uitvoeren. Nu staat u wéér bij de hersteller doorgaan

met opdr. 6. Wéér achterin bij de stempel keren en nu de volgende asfaltweg links. (niet dezelfde

asfaltweg nogmaals gebruiken). Via einde weg rechts wéér achterin keren en dan gelukkig naar de

opvanger.

C 41 St. P Z O

Onderkennen dat er wat gerommeld was aan het logo van SBS 6. Hierdoor had u een hersteller

doorgaan met opdr: 6, dus niet naar rechts gaan! Door de stempelcontrole werd u weer op de route

gezet. 

46 R S

En daar waren ze weer!! Als u op de einde weg naar links keek zag u voorbij de zijweg ons welbekende

(rode) éénrichtingsbord. In de zijweg naar rechts stond echter ook nog een kleine uitvoering van

ditzelfde bordje. U ging dus gedwongen rechts en "langs" de opdracht van het andreaskruis. Die spullen

stonden ter afleiding langs de route.

A/B 50 T T D D X V

Na een aantal keren een weg rechts genomen te hebben, komt u op een einde weg. (tegenover u een

DLW) Misschien dacht u dat u hier opdracht 51 kon uitvoeren, maar u gebruikte dan hetzelfde

orienteringspunt als in opdracht 50 (de viersprong). Dus even door op aanhoudend.

C 51 T D D X V
In opdracht 51 niet de viersprong gebruiken die u ook al in opdracht 50 had gebruikt. Volgens het

reglement (art 8b4) is dat niet toegestaan.

53 A  G Als u door had dat het niet sterrebeeld maar sterreN beeld moest zijn, was u zo klaar.

56
U U 

U St.

Wanneer is iets open of dicht? Na de 1e passage is de brug dicht, dus zou u er over heen kunnen rijden

en is deze dus ook aanwezig en kunt u opdracht 56 al uitvoeren. Na de 2e passage is de brug open, en is

de weg dus onderbroken. Reglementair is er zelfs geen sprake van een brug, maar een doodlopend

stukje. Na de 3e passage is de brug weer dicht en kunt over de ophaalbrug uw weg vervolgen.

57 C B

Als u weet dat een luiwagen een soort borstel is, dacht u misschien snel klaar te zijn door alleen naar de

3 bordjes (kruiwagen, ligfiets, ligwagen) te kijken. Een echte luiwagen hadden wij aan het hek gehangen.

58 W W F

Misschien een vreemde opdracht? U zocht eerst een bord met daarop een D, dan een L en dan een W.

Niet uitvoeren op de 1e DLW, want daar stonden de letters in de verkeerde volgorde. Wél de D

gebruiken! Daarna bij het driehoekje rechtdoor en de L van de volgende DLW gebruiken. Gelukkig was

er ook nog RC W om de opdracht uit te voeren.

61 A E

Inderdaad een afbeelding van Woezel en dan een van Pip. Als u echter goed keek, zag u dat de EL van

WoezEL apart stond. Hier is sprake van een hersteller EL. Door naar de opvanger dus. Hier stond onder

andere op BM (bezig met) 60: HK-1R, echter was u bezig met een hersteller en niet met opdracht 60.

Even door rijden en op de Hessenweg naar links naar de goede RC.

finish B

U gaat toch niet op basis van een bordje stoppen en de kaart inleveren? De finish is nog altijd bij de gele

vlag. Laat er nu direct achter het bordje een klein geel vlaggetje staan... Dus niet doorrijden!

Wij (Joan Oostveen en Paddy Jans) hopen dat u een gezellige en vooral leerzame rit heeft gehad.

Wij zien u graag terug op onze ritten in 2016:
13 maart, 17 april, 16 mei ('s morgens), 4 september, 9 oktober en 13 november.
Voor onze leden houden wij op 4 januari 2016 de jaarvergadering.


