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Max Verstappen is toch wel een bekende Nederlander geworden, vind ik zelf. Maar toch is de
foto niet goed, ik vroeg naar een hele afbeelding van een persoon en die vond u niet.
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Ondanks dat het verkeersbord (F8) gedraaid staat, blijven de lijnen wel parallel lopen. Wel
goed gekeken hoe het woord geschreven staat in de routebeschrijving, paralelle, u miste een
L, het had parallelle moeten zijn.
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De tekst was aanwezig, maar stond op meer dan 1 ondergrond (PMN 9).
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U zocht geen tekst maar een getal. Het getal 11 van de RC is een priemgetal.
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Voor iedereen.
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Links was een goed verkeersbord geplaatst, maar deze mag u niet gebruiken (PMN 8b2). Voor
u was het verkeersbord 90 graden gedraaid en heeft hierdoor geen betekenis.
Voor iedereen.
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Surprise. Ik zie jullie denken en zoeken of er niet iets is weggehaald. Deze keer met
toestemming van de eigenaar mochten we over zijn erf rijden, waar u werd beloond.
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Een echt straatnaambord, ook al staat deze op eigen grond, dus is de opdracht gewoon uit te
voeren.

st.

De bokkenpoot (teerkwast) was opgehangen op de boom en kwasten (knoesten in boom)
waren er genoeg, dus kon u al gelijk de opdracht uitvoeren. De andere (verf)kwast hing er als
afleiding.
Voor iedereen.

20

F

Hier ging de asfaltweg over in klinkers en dat mag niet (PMN 5d).
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Als u het aanvullend reglement goed gelezen had, zouden we in de provincies Utrecht en
Gelderland blijven rijden en Den Haag ligt toch ver buiten deze provincies.
De kleuren van de vlag van Ierland zijn groen, wit en oranje. De RC K is een zwarte letter op
een oranje bordje. Het paaltje is omwikkeld met groen papier. Hierdoor had u al 2 kleuren te
pakken en kon u de opdracht al uitvoeren. Had u dit niet door, verder langs de route was ook
nog een afbeelding geplaatst van de Ierse vlag, maar dan werd u beloond met 30 strafpunten.
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Als de chauffeur goed heeft opgelet, zag hij achter de vierkante (camera)paal een
verkeersbord stopverbod staan. Daardoor mocht u niet stempelen bij de controle. Daarna
stonden er voor u, bij de slagboom van PON, 3 verkeersborden op de middenzuil, daarna kon u
Klokhoek L gaan om daar de goede RC aan te doen. Komende uit de Klokhoek mag u wel
stempelen.
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Het uiteinde van een molenwiek wordt ook een einde genoemd. Een molen met wieken was
aan de overzijde van de weg geplaatst. Deze echte molen staat in RENKUM.
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Voor iedereen.
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De tekst TABAKSTEEG staat dan wel in een fietspad, een fietspad mag u niet berijden, maar de
tekst kunt u prima gebruiken. Dus is deze opdracht uitvoerbaar.
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Voor iedereen.
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Spuwers zijn overlopen van platte daken, deze waren er genoeg aanwezig op het
industrieterrein.
Voor iedereen.
De rode ring is niet helemaal rood, er zit een stukje groen in. De duif is geen probleem. In de
blauwe ring zit een stukje geel, dus is de ring ook niet helemaal blauw. Dus is deze opdracht
hier niet uitvoerbaar.
Voor iedereen.
Nu een andere uitvoering van een straatnaambord. Nu op een harder ondergrond (bord)
geschilderd, dus opdracht uitvoerbaar.
Voor iedereen.
Een andere variant van een RC met hersteller. De hersteller stond op een oranje papier. Ook
hier is niks mis mee. Hoe een herstelopdracht eruit moet ziet, is niet geregeld in PMN. De
letter noteren en de hersteller uitvoeren en daarna nog rechtsaf om de opdracht uit te voeren.
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Voor iedereen.
Het reglement zegt dat een straatnaam op een bord moet staan (PMN 10). Is dit niet duidelijk
genoeg?

Van de vijf namen zijn er 3 plaatsnamen goed. Tweede ValtHermond, hier miste u de H. De
naam Vijfhoofd is verzonnen.
Voor iedereen.
Klinkers genoeg in de weg, dus niet doorrijden en RC E noteren. Vervolgens zijn de volgende
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opdrachten tot en met opdracht 52 gewoon uit te voeren.
Voor iedereen.
Een brug dient uit te monden op de bereden route (PMN 8e). De beweegbare brug voldeed
hier niet aan.
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De ritpijl is goed, dus deze opvolgen en niet doorrijden naar de foute RC. Daarna alsnog de
opdracht uitvoeren? Neen, AMBC is een afkorting die niet in het reglement staat (PMN 7).

Voor iedereen.
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Tekst dient tussen aanhalingstekens te staan, dat was hier niet het geval. (PMN 9)
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Voor iedereen.
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Volgens het reglement moet een routebeschrijving uit minstens 3 opdrachten bestaan. Er
stonden er 2 op papier, maar wel goed gekeken dat de eerste opdracht uitgesneden was en dit
nu dus een herstelopdracht is geworden. Deze dus met voorrang uitvoeren en u werd beloond
met een goede RC.
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Niet laten verleiden door de zwart-witte vlag, deze kennen wij niet als finishvlag. Dus
doorrijden naar de gele vlag die verderop in de weg stond.

Wij zien u graag terug op onze volgende ritten:
9 oktober
wijnrit, uitgezet door Adri en Michel Brundel
13 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

