
Wegwijzer  
Onder een wegwijzer wordt verstaan een P (ANWB-verkeerspaddestoel die 
verwijst naar tenminste één plaats in Nederland) of WW (ANWB-richtingbord 
of kennelijk door de uitzetter geplaatst richtingbord) dat verwijst naar 
tenminste één plaats in Nederland.  
Opmerkingen: 
- richtingbord dus geen voorrichtingbord, 
- een wegwijzer/WW is een bord, dus aan een richtingpaal kunnen meerdere  
  borden dus wegwijzers/WW’s zitten. 
Een plaatsnaam dient voor te komen in het NRF Woonplaatsenregister.  
Er is één verschil tussen een ANWB-richtingbord en een kennelijk door de 
uitzetter geplaatst richtingbord. Op een ANWB-richtingbord staat tenminste 
naast een pijl (of in de vorm van een pijl) een plaatsnaam die voorkomt in het 
woonplaatsenregister en op een kennelijk door de uitzetter geplaatst 
richtingbord staat/staan uitsluitend naast een pijl (of in de vorm van een pijl) 
een woonplaats/woonplaatsen die voorkomt/voorkomen in het 
Woonplaatsenregister.  
 
 
 
 
 
 
1.     2. 
 
1. correcte wegwijzer of WW, van de ANWB en er staat tenminste een  
     woonplaats op uit het Woonplaatsenregister: Gouda. 
2. geen wegwijzer of WW, kennelijk door de uitzetter geplaatst en er staan  
     niet uitsluitend woonplaatsen op uit het Woonplaatsenregister want  
    Nieuwerkerk a/d IJssel staat er niet in. In het Woonplaatsenregister staat  
    Nieuwerkerk aan den IJssel.                                                                                                  
Voor de A-klasse: 
 
 
Geen wegwijzer of WW als de uitzetter het bord geplaatst heeft, maar er wel 
een woonplaats op het bord staat. Nieuwerkerk (een plaats in Zeeland) staat 
in het Woonplaatsenregister.  
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Wel een wegwijzer of WW als het een bord van de ANWB is, er staat 
tenminste een woonplaats uit het Woonplaatsenregister op: Alphen. 
 
De reglementscommissie van de NRF heeft recent nog een uitspraak gedaan 
over overlappende oriënteringspunten: 
 
 
Geen wegwijzer of WW, zo'n wegwijzer wordt nooit door de ANWB geplaatst 
en is dus door de uitzetter bedacht en dan staan er niet uitsluitend 
woonplaatsen uit het Woonplaatsenregister op, maar er staan wel 2 
woonplaatsen uit het NRF Woonplaatsenregister op aldus de commissie:  
De Koog en Koog aan de Zaan. 
 
Waarom neutralisatie  van opdracht 15 van de Boutrit:  
15. bij 2 / 4 wegwijzers L: 
 B-/C-klasse: vorig rittensportjaar is in de uitleg van de Wijnrit gezegd dat een 
wegwijzerpaal met 6 wegwijzerborden één wegwijzer is. Het BRR (ook het 
DRR) heeft het over richtingborden, dus ieder wegwijzerbord dat verwijst 
naar een plaats uit het Woonplaatsenregister is een wegwijzer of WW.  
De C-klasse equipe Hol-Stuurman toonde de controleur de foutieve uitleg van 
vorige jaar waarop de controleur besloot de opdracht te neutraliseren. Vanaf 
2016 is ieder richtingbord (met een pijl of in de vorm van een pijl) met een 
plaatsnaam uit het Woonplaatsenregister een wegwijzer of WW (ANWB met 
tenminste een plaats uit het register en kennelijk door de uitzetter geplaatst 
met uitsluitend plaatsen uit het Woonplaatsenregister).    
A-klasse: 
De controleur wist de 4 gevraagde plaatsnamen, die niet in de uitleg stonden, 
niet te noemen en besloot daarop te neutraliseren. Overigens is Nieuwerkerk 
a/d IJssel een wegwijzer want het is een wegwijzer van de ANWB en er staat 
tenminste een plaats uit het Woonplaatsenregister op: Nieuwerkerk. 
 
Piet Dubbeldam, 
 controleur van de Boutrit 
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