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(cijfercontroles zijn neutraal) Goed Fout N

na “SO 2018”en omnivoor links
Een omnivoor is een alles-eter.
Een olifant is een herbivoor (planten-eter)
Het meisje op de olifant is wel een omnivoor.
na achste witte medeklinker rechts
Witte medeklinkers genoeg aanwezig, maar zag u de tekstfout?
Het moet achtste zijn
e

na huisnummers “335” t/m “376” 2 weg rechts
U zag niet alle 41 nummers, bovendien komt de
afkorting t/m niet voor in het reglement (artikel 2)
na gele prullenbak en 4 ogen rechts
Het was gezichtsbedrog, de jongetjes hadden een
gezamenlijk oog.
Maar zag u ook het schroefoogje bij de afbeelding,
dus toch 4 ogen.
na bushalte asfaltweg rechts
Deze bushalte stond links, u mag alleen rechtse oriëntatiepunten gebruiken.
Artikel 6 punt 1
Even een stukje rechtdoor en links om in de bocht.
U moet altijd zoveel mogelijk rechtdoor blijven rijden!
Artikel 6 punt 4
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na remmiddel 1 weg rechts (links is rechtdoor)
U zag een doosje met reclame voor Norit,
de pillen zelf waren er niet.
Maar er was ook een stootblok
op het spoor aanwezig en dat is ook een remmiddel.
na Andreas Kruis rechts
Niet na een andreaskruis naar rechts,
u zocht meneer Andreas Kruis.
Hij was wat verder te zien op een afbeelding.
Daar wel de opdracht uitvoeren.
na 2 ballerina’s rechts (bedrijfsterrein mag bereden worden)
De schoentjes van de ballerina worden ook
ballerina’s genoemd, dus direct naar rechts.
De andere danseres in geen ballerina.
na voorlader rechts
U zag een vrachtwagen die aan de
achterkant werd beladen,
wat verder stond een oud kanon
(ook een voorlader).
Maar zag u bij het eerste plaatje dat
er in de vrachtwagen
ook een voorlader wasmachine stond?
na de afbeeldingen van 4 vorsten rechts
Op de afbeelding van de munt was slechts
1 vorst te zien met 3 vorstinnen.
Doorrijden en na 4 huizen met een vorst wel
uitvoeren.
(De afwerking bij een pannendak van de nok.
De vorst sluit aan weerszijden aan op de bovenste rij pannen)
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(cijfercontroles zijn neutraal)

Goed Fout N

e

na plompenbladeren en kroost 1 weg links
Er waren plompenbladeren en kroos voldoende
aanwezig.
Kroos zijn hele kleine groene waterplantjes.
Niet te verwarren met kroost.
De opdracht was toch uitvoerbaar door na de plompenbladen en de kuikens
(kroost) van moeder eend naar links te gaan.
na rund en hooiwagen rechts
Het rund was snel gevonden op het verkeersbord.
Op de wagen lag geen hooi, maar er was wel een
spin met de naam hooiwagen.
voor Olympische vlag rechts
De rode cirkel was uitgevoerd als verkeersbord C1
(GESLOTEN VOOR VOERTUIGEN) Hierdoor gedwongen naar
rechts en de volgende opdracht nog niet uitvoeren en
doorrijden naar de Christiaan Huijgensweg voor de controle Z
(artikel 1: kleine verkeersborden zijn rechtsgeldig)
na 3 papegaaien rechts
Een papegaai is een vogel, maar ook een hulpmiddel aan een
ziekenhuisbed om je aan op te trekken.
U zag 2 vogels en 1 hulpmiddel met de naam papegaai.
voor de eerste letter van alfabet naar links
Deze opdracht niet uitvoeren vóór de MAC ritpijl,
want daar gaat u gedwongen al naar links (artikel 5)
Zie artikel 2: Routeopdrachten, vooraf gegaan door een getal (1, 2, 3, enz.),
dienen te leiden tot een (niet gedwongen) verandering van rijrichting.
Na de bocht direct uitvoeren voor de routecontrole A
na liefdesappel links
Een liefdesappel is geen gewone appel,
maar een tomaat.
Dus doorrijden naar de heks
die een tomaat in haar hand had.
na kneus rechts
André van Duin in de persoon van Willempie
is natuurlijk geen kneus, maar een beschadigde
vrucht is dat wel.
na bijtje rechts
Een kleine wesp is geen bijtje, maar zag u het op
het 2e bordje de afbeelding van een ijsbijtje?
Dat is ook een bijtje.
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Kijk ook even op onze website: www.macrijnland.nl. Daar staat binnenkort de uitslag en jullie kunnen ook nog
even naar de uitleg kijken. We nodigen jullie ook uit om deel te nemen aan onze andere ritten:
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