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Opdracht Verantwoording Fout Goed 

1/2P Het bord met OUDE WILLEM GROET HEM is geen wegwijzer, er staat geen 
pijl op. U moest doorgaan naar RC L. Deze liet u verder gaan met opdracht 
2. U bent toch niet vergeten passeercontrole F te noteren. 

N L F 

1B Op het bord met OUDE WILLEM GROET HEM stond geen pijl. Het is dus 
geen WW. Het 1

e
 bordje "EDE" is niet goed, er mag uitsluitend een pijl en 

een plaatsnaam op de zelfgeplaatste wegwijzer staan. Er staat ook nog het 
koppelteken op het bordje. Het 2

e
 bordje "EDE" is wel als WW te gebruiken. 

N I L V  
R F 

3 U moet hier de oriënteringspunten in de aangegeven volgorde, geheel na 
elkaar aannemen.  U rijdt al naast het voetpad als u bij het verkeersbord 
komt. 

K 4 

5/6 Passeercontrole 39 toch niet vergeten te noteren. Na de "X"  en de klinkers 
uit het wegdek heb je bij de 2 parabolen een top. Bij de rechterparabool is 
niet de bovenkant de top maar de onderkant. Ook waren er nog andere 
toppen te vinden. 

C 39 

8P U ziet in de verte een bordje met de tekst Ede. Bij 1
e
 linker klinkerweg bent u 

wel na deze tekst. U behoeft niet na het gehele bordje te zijn. 
 Q J 12 

8/9B U ziet in de verte een bordje met de tekst Ede. Bij 1
e
 linker klinkerweg bent u 

wel na deze tekst. U behoeft niet na het gehele bordje te zijn. 
U keert bij RC Q en neemt verkeersbord D05-L aan voor opdracht 9 en gaat 
automatisch links. RC J laat u weer beginnen met opdracht 8. 
Bij het bord Den Den Horn Hoorn (u dient te lezen van links naar rechts en 
van boven naar beneden) neemt u eerst de plaatsnaam Hoorn aan, u komt 
hier het eerst na. Nu neemt u verkeersbord B01 aan (hier komt u het eerst 
na) voor opdracht 9. U komt weer bij RC J en moet opnieuw beginnen met 
opdracht 8. Nu mag u de plaatsnaam Den Horn of Horn aannemen en neemt 
voor opdracht 9 verkeersbord J01 aan. Nadat u weer bij RC J bent geweest 
kunt u alleen nog de plaatsnaam Den Horn of Horn aannemen (afhankelijk 
van welke plaatsnaam u bij de vorige passage hebt gebruikt). Net voor RC J 
kunt u dan verkeersbord G07 zien, echter u komt door de herstelopdracht 
van RC J er niet na. Overige verkeersborden al gebruikt of niet zichtbaar 
door schuttingen en steunbalken. Tot slot na RC J de plaatsnaam Ede 
aannemen. Verkeersbord B01 mag u niet aannemen (al gebruikt). Even 
doorrijden dus en verkeersbord L08 aannemen voor opdracht 9. 

12 Q J J  
J J G 

12 Op het 1
e
 bordje kunt u een afbeelding vinden van dodaars (is enkelfout), de 

rest is afleiding.  
S K 
13 

 

14 U bent toch niet vergeten passeercontrole 39 te noteren.  39 

15/18 Zowel Damwâld als Earnewâld zijn reglementaire plaatsnamen, echter op 
het bordje staat geen Damwâld (de m is een r en een n). Niet af laten leiden 
door OUDE WILLEM GROET HEM. Oude Willem is een buurtschap in 
Drenthe (er ligt wel een weg Oude Willem in de gemeente Ooststellingwerf, 
echter dit vinden wij niet juist). Groet en Hem liggen in Noord-Holland. 

F Y A 
T K 
H X 
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Opdracht Verantwoording Fout Goed 

19 De 1
e
 weg met klinkers is d.m.v. van verkeersbord D02-RO een zichtbaar 

doodlopende weg, welke u niet mag tellen. 
 F 

21 Deze opdracht is neutraal geworden, omdat in opdracht 21 niet het woord 
weg had moeten staan en je daardoor verschillende oplossingen kreeg. 

  

22 U bent toch niet vergeten de passeercontroles 39 en 12 te noteren.  39 12 

24 U zoekt VEERTIE (met een I). Op het 1
e
 bordje staat VEERTJE (met een J). 

Op het 2
e
 bordje staat VEERT1E (met een 1, één). Dus doorrijden naar 

opvangcontrole P 

X P 

28P De 3
e
 weg en 4

e
 weg zijn niet dezelfde weg, dit i.v.m. een andere monding. 

Zie voorbeeld routeopdrachten in reglement van A naar J.  
 D D  

31 B 

28/30B Bij opdracht 29 geen weg gebruiken die u in de vorige opdracht al geteld 
hebt. Bij het uitvoeren van de herstelopdrachten gebruikt u geen 
oriënteringspunten, waardoor de herstelopdrachten gewoon uitvoerbaar zijn. 

 D D 31 
B D D  
31 B 

33 U bent toch niet vergeten passeercontrole O te noteren.  O 

34 Gezien dat er geen HYPERLOOP staat. Er staat een 8 op zijn kant (zonder 
spatie) 

 E 

35 Doordat grote beer geheel in kleine letters staat, moet u niet op zoek naar 
het sterrenbeeld Grote Beer. Maar wel op zoek naar een vlindersoort grote 
beer. Deze kon u vinden op het 2

e
 bordje. Het 1

e
 bordje is de kleine beer. De 

sterrenbeelden waren afleiding. 

I 12  
X Y 
39 

U A K 

40 U bent toch niet vergeten de passeercontrole O te noteren. De 1
e
 weg heet 

geen Hof, maar Hot (met een t). De 2
e
 weg heet wel Hof, echter u was op 

zoek naar Hof'. Let op de 3 streepjes na Hof. 

K S O Z 

42 Tot slot bent u toch niet vergeten om passeercontrole 39 te noteren.  39 

 


