UITLEG Oranjerit 8 september 2018
Traject A

W

Oranjevereniging Voorhout, realisatie MAC Rijnland

OPK

EST

Uitzetter: Jaap Spaargaren / controleurs: Hans Keuning & Casper Bottemanne
Nr. Omschrijving
(cijfercontroles zijn neutraal)
Fout Goed N
3 voor uitgezaagd hart rechts
HU
1
Wel voor het echte uitgezaagde hart naar rechts en niet voor het gat.
8 voor “ORANJE” rechts 9. 1e weg links
OO O
9 Een mooie grote tekst, maar zag u dat de eerste letter
2
eigenlijk een klein verkeersbordje was? Verkeersbord C1, een inrijverbod,
S
dus gedwongen naar rechts en NIET opdracht 9 uitvoeren!
12 na 2 gele nestels rechts
De 2 gele kuikens waren alleen afleiding. Zag u ook het 2e bord met de
NN 3
nestels staan? Een nestel of erekoord, is een gevlochten koord op de
schouder van een uniform.
21 na huisje op de Noordpool rechts
Als u heel goed keek zag u dat het huisje op de Zuidpool stond en NIET op
AA
A 4
de Noordpool.
23 na zebra links
Even omhoog kijken hier, voor een raam was een afbeelding van een zebra
Z
aanwezig. De aanwezige okapi was slechts afleiding.
25 na herkouwer, voor straatnaambord 1e weg rechts
K St B
Herkauwer schrijf je met een a, de opdracht dus NIET uitvoeren!
33. 1e weg rechts
32 na beperkte doorrijhoogte en parkeerschijf rechts
DD 6
Opdracht
32
is
gewoon
uitvoerbaar.
Daarna
opdracht
33
juist
uitvoeren!
33
36 voor 2 obstakels eenrichtingsweg links
C
Eén obstakel stond links, dus de opdracht niet uitvoeren.
39 na “GILDENHOF” en “GEMEENTEKANTOOR” rechts
Op het bord stond GILDEHOF zonder N. Tevens was op het bord met de
T
7
tekst Gemeentekantoor ook nog een logo met een T aanwezig. Er stond nu
dus: GEMEENTEKANTOOR T (een T teveel)
43 na klein duimpje rechts
Geneutraliseerd door verdwijnen materiaal
E
8
Is dat Klein Duimpje? Tevens schrijf je die met een Hoofdletter.
Echter… het jongetje zijn duim is wel een klein duimpje.
48 na flipper links
Niet elke dolfijn heet Flipper, bovendien zou het dan met
VF 9
een hoofdletter geschreven moeten zijn. Een zwemvin is
ook een flipper. De flipperkast was afleiding.
51 na eerste Kamer rechts (bedrijfsterrein mag bereden worden)
M
X
De tweede Kamer was in dit geval de eerste Kamer die u passeerde.
M

Open Puzzelritten Kampioenschap West-Nederland

RANJE

na 2 gieters links (ommetje bij Mare Groep mag bereden worden)
Geneutraliseerd door verdwijnen materiaal
De jongen die de gieter vast houdt, is ook een gieter, dus in eerste
instantie kon u de opdracht al uitvoeren.
59 voor zonewijzer links
Voor u was een zonnewijzer aanwezig, dat is wat anders dan een
zonewijzer. Een zonewijzer geeft zones aan bij het openbaar vervoer.
63 na 2 tittels rechts
De titels Dr. en Mgr. waren aanwezig, maar ook 2 tittels (punten)
VRAAG A: Plaatsnaamrebus: Scheveningen (scheve N in G +)
VRAAG B: Plaatsnaamrebus: Haastrecht (de lijn was haast recht)
53

GG
J

R

W
L

5

UITLEG Oranjerit 8 september 2018
Traject B
Oranjevereniging Voorhout, i.s.m. MAC Rijnland
Nr
1

Uitzetter: Hans Keuning / controleurs: Jaap Spaargaren + Casper Bottemanne
Omschrijving
(cijfercontroles zijn neutraal)
Fout
na verkeerbord “ZONE 30 HERHALING” en tankstation, voor brug rechts
A

W

OPK

EST

Open Puzzelritten Kampioenschap West-Nederland

Goed

N
1

BB

2

Even een opdracht om te kijken of de kaartlezer wel gelijk goed oplette. Er staat geen
verkeersbord in de routeopdracht, maar verkeerbord. Dit is een bord uit het veilig
verkeer-spel.

2
4

na “97” rechts
De tekst op het gebouw klopte misschien niet, maar heeft u de tekst op de
brievenbus gezien?
na Galglaan en plaatsnaambord (Rijnsburg) links (verkeersborden aanduidende
doodlopende weg als niet aanwezig beschouwen)

X

C

E

D

3

G

4

Bij de Galglaan moest u een verkeersbord aanduidende doorlopende weg als
niet aanwezig beschouwen. Maar heeft u het door ons geplaatste bordje DLW
wel gezien? Hierdoor mag u deze weg niet als oriënteringspunt gebruiken.
7

na Nederlander en Noor links

Hier dient u de oriënteringspunten (Nederlander en Noor) na
elkaar aan te nemen. Willem-Alexander is een Nederlander,
Sonja is een Noorse en komt niet na Willem-Alexander. Ook de
schaats niet als oriënteringspunt gebruiken, want dit schrijf je met een kleine s.
10

na fietspad, zeven en negen asfaltweg recht

F

Eerst kwam u na een fiets/bromfietspad. Even verderop wel na een fietspad.
Hierna zag u een 9, maar zag u ook dat net hiervoor een paar theezeven
hingen? Opdracht dus uitvoerbaar.
12

na witte fiets, lantaarnpaal en 2e zwarte pijl links

GG

Als u de aanvullingen van het reglement goed gelezen had (terug verwijzende
pijlen niet gebruiken), dan had u waarschijnlijk wel door dat er maar 1 zwarte
pijl na de lantaarnpaal was. De rest was afleiding.
14

16

na garoeda rechts
Een garoeda Garoeda of Garuda is in de hindoeïstische mythologie
een mythisch wezen, deels mens, deels adelaar. U zag eerst een
boeddha, maar er direct achter stond wel een Garoenda.
na fietspad (LET OP! Fietsers vanaf twee zijden) VRW rechts

Na het fietspad zag u geen bord aanduidende Voorrangskruising verleen
voorrang meer. Maar u kon gerust VRW rechts uitvoeren, dit d.m.v. de
haaientanden op de weg.

Vanaf dit punt geneutraliseerd i.v.m. kopieerfout.

H

J

Nr Omschrijving
(cijfercontroles zijn neutraal)
Vr. Prinses Beatrix heeft 8 kleinkinderen. Wat zijn de namen van deze kleinkinderen?
A Op de foto van links naar rechts:

Fout

Goed

N

L

5

Gravin Leonore, gravin Eloise, prinses Alexia, gravin Luana, prinses Beatrix,
gravin Zaria, prinses Ariane, prinses Amalia en graaf Claus-Casimir.

17
20

na “ZONE 30”, “HERHALING” en 4e drempel links
Er waren maar 3 verkeersdrempels. Maar iedere woning/gebouw heeft ook een
drempel, dus drempels in overvloed.
na pandjesprins links

MO

Eerst zag u prins Maurits, die geen pandjesprins is.
Even verderop prins Bernhard jr. die bekend is als
Pandjesprins / pandjeskoning.
23
24

28

na “ZONE 60”, voor “S-GRAVENDIJCKPLEIN” rechts
Weer even een puntje voor de kaartlezer. Gezien dat er voor de tekst ’SGRAVENDIJCKPLEIN een apostrof (komma) mist in de routebeschrijving?
na F1 official links
De F staat voor Formule, echter F1 is geen reglementaire afkorting. Dus niet
handelen. Ook niet stempelen omdat een stempelcontrole niet geregeld is in het
reglement. (een oude foef van een paar jaar geleden).
na “ZONE 60”, voor “3,7 m” L

P
N
stempel

6

R

7

Gezien dat “3,7 m” met een kleine letter in uw routebeschrijving staat. Dit
dient een hoofdletter te zijn. Voor links staat L, hetgeen mag.
31

na tunnelverlichting rechts

T

De tunnelverlichting bevindt zich in een opstal, hetgeen gerust mag.
Geroutineerde deelnemers: even wat anders dan het reglement waarop u
misschien dikwijls rijdt.
32

einde weg links

V

Hebt u op de einde weg situatie wel even goed naar rechts gekeken? Deze
weg is zichtbaar doodlopend, waardoor u hier automatisch links gaat.
Vr. Welke koningin heeft er langer geregeerd? Wilhelmina Helena Pauline Maria,
B Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina of Beatrix Wilhelmina Armgard?
Koningin Wilhelmina heeft 58 jaar geregeerd (1890-1948), Koningin Beatrix
33 jaar (1980-2013) en Koningin Juliana 32 jaar(1948-1980).
Wilhelmina Helena Pauline Maria is dus het juiste antwoord.
Hopelijk hebt u van deze rit genoten. De uitzetters organiseren ook de Zwarte Pietenrit te Alphen a/d Rijn

9

