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Omschrijving
(cijfercontroles zijn neutraal)

na stamper en gard links
In de krokus zit al een stamper. Samen met de roe van Zwarte Piet die
ook wel gard wordt genoemd, kon u bij de eerste mogelijkheid al naar
links. De groentestamper en de rode garde waren slechts afleiding.
voor P rechts
U moest hier niet voor de tekst “P” naar rechts, maar voor
een verkeerspaddenstoel. P is in het reglement de afkorting
van een verkeerspaddenstoel, die verwijst naar tenminste
één plaats in Nederland

10 voor staartnaambord waarop de naam van een dwergplaneet staat rechts
Spelfoutje van de uitzetter: Er had straatnaambord moeten staan.

16 na kuit rechts
Dirk Kuijt schrijf je met ij, maar na de kuit van Dirk kon u toch naar
rechts de opdracht uitvoeren.
21 na dertig links
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In het begin stond het clublogo van Ajax met XXX erbij. De Amsterdamse
kruisen waren vervangen door X’n. XXX is het Romeinse getal 30.

26 na vijf en twintig koppen en schotels 1e weg rechts
De vijf vond u al direct aan het begin op de gevel. Daarna 20 koppen
aftellen. Daarna hield u nog een paar schotels over om de opdracht bij
de 1e mogelijkheid uit te voeren. Reed u door dan kwamen er nog
andere schotels als afleiding.
30 na schropzaag 1e weg links
Deze zaag schrijf je anders: schrobzaag
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35 na rattenstaart 1e weg links
Naast de muis hing een rondvijl, ook wel rattenstaart
genoemd. Dus direct de opdracht uitvoeren.
38 na koevoet rechts
Op het verkeersbord stonden alleen koeienpoten.
Rechtdoor dus en wat verder na een
koevoet (breekijzer) naar rechts
41 na 2e bul 1e weg links
U kwam eerst na een grote stier, ook wel bul
genoemd. Daarna niet na een bull naar links,
maar na een diploma/getuigschrift (bul) naar links
46 na polen rechts
U kwam eerst langs een plattegrond van Polen (met hoofdletter P)
Wat verder was een afbeelding van een magneet aanwezig
en die heeft 2 polen. Hierna kon u naar rechts.
48 na schaal rechts

Iedereen had natuurlijk al de schaal van Feyenoord met Dirk Kuijt zien staan.
Maar het is wel opletten geblazen, want op de kaart van Polen stond
ook een schaal. Dus eerder naar rechts.
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53 voor eenrichtingsweg rechts

Het zelfgeplaatste verkeersbord gaf geen eenrichtingsweg aan.
Rechtdoor dus! Nu opletten want het bord geeft een gebod aan tot
het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven.
De eerste controle met de herstelopdracht 1L dus negeren en weer rechtdoor.
Het verkeersreglement gaat voor op ons puzzelreglement!

54 na 2 zeeolifanten links

Op de afbeelding stonden geen zeeolifanten.
Het was een fotoshop met de koppen van landolifanten.

U

60 nadat u een paard met 2 ogen hebt gezien gaat u naar rechts
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Er was een afbeelding van een paard aanwezig,
waarbij u maar één oog kon waarnemen.
U heeft het paard echter toch met
2 ogen gezien! Uw eigen 2 ogen.
voor jaap links
Een foto van de uitzetter Jaap. De persoon Jaap mag
u natuurlijk niet gebruiken. Een persoonsnaam schrijf
je met een hoofdletter!
Zag u dat Jaap een fikse snee in zijn vinger had?
Zo’n wond noemen we ook wel een jaap.
Dus toch gewoon naar links!
na “DLW” en 3 driehoeken links
De afbeelding met de driehoeken klopte niet.
Het waren geen driehoeken.
Bij de kruisingspunten waren open stukken te zien.
Wat verder stond het bord met de tekst 40 JAAR.
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In de 4 en de twee A’s staan wel 3 driehoeken

69 voor 4 bokkenpoten rechts

73

U passeerde eerst een geit i.p.v. een bok,
dus geen bokkenpoten!
Daarna hingen er een 4 tal teerkwasten
(ook wel bokkenpoten genoemd)
De routecontroles in de juiste volgorde noteren.
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