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Opdr. Uitleg Goed      Fout 

2 Dit lijkt een simpele opdracht en dat is het ook; echter op deze situatie niet 
uitvoerbaar, omdat de wegwijzer geen enkele plaatsnaam bevatte en volgens 
het reglement moet er minimaal een plaatsnaam op staan om het een wegwijzer 
te mogen noemen.  

          
 

A  

3 Het verkeersbord was er (oude en nieuwe versie hebben beide dezelfde 
omschrijving), het warenhuis (=broeikas) was er en de leestekens waren er (2 
komma’s op de verkeersborden), 
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5 Na het plaatsnaambord stond er boven op het viaduct al een van de gevraagde 
verkeersborden; daarna nog een driehoekig verkeersbord en een viaduct 
aanwezig. 
 

B 3               

9 Het bord voor de overstekende fietsers is geen verkeersbord volgens het 
Wegenverkeersreglement, maar direct nadat u opdracht 8 had uitgevoerd, kon u 
rechts over het viaduct al 2 verkeersborden zien; dus toch de eerste 
mogelijkheid naar rechts nemen. 
 

C  

10 U zocht niet naar een ‘tweekeus’, maar naar ‘twee keus’; de opdracht dus niet 
uitvoeren na het plaatje met de keus tussen twee afslagen, maar na het plaatje 

met de twee biljartkeus.     
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13 Of de tekst “WESTRINGDIJK” goed was, is op z’n minst twijfelachtig; maar de 
twee verkeerborden waren er zeker niet. 
 

5  

16 Het was wel een viaduct over een autosnelweg, maar omdat de (autosnel)weg 
niet uitmondde op de weg waarop u reed, was deze opdracht niet uitvoerbaar.  
 

E  

17 De tekst van het straatnaambord was hier niet goed weergegeven; de “O” (van 
Benno) was vervangen door een “0”.  
We hadden het u eigenlijk te gemakkelijk gemaakt, omdat er in de rest van de 
tekst ook een “O” en een “0” voorkwamen, waardoor het verschil redelijk 
duidelijk was. 

         
 

F  



18 U zocht naar hele leuke haasjes (i.p.v. heel leuke haasjes); op het bord waren 
de haasjes al aangevreten door een chocolade-liefhebber en dus niet heel 
meer. 
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G 

21 De huisnummers 7, 2 en 4 waren er allemaal, maar de 2 was alleen maar te 
zien terwijl u op het stuk weg reed waar de 7 stond, maar toen stond de 2 nog 
links. Toen de 2 aan uw rechterkant kwam te staan, was deze door een 
opstaand muurtje niet geheel meer te zien en niet te herkennen als 2. 
 

H G 

25 Het woord ‘paashaas’ wordt met een kleine letter geschreven; met een 
hoofdletter is het een eigennaam, dus iemand of iets die/dat zo heet. 
Op het eerste bordje stond een paashaas; op het tweede bordje een paashaas 
die ook Paashaas heette. 
Iedereen: 
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27 U mocht hier over eigen terreinen rijden, dus na de routecontrole 7 niet 
automatisch de doorgaande weg volgen, maar even rechtdoor over het eigen 
terrein rijden. 

K 
 

 

29 De leeuw en de tekst “TOT ZIENS ! “ kwamen na elkaar, omdat het bord 
t.o.v.de weg iets schuin stond; maar door deze schuine stand kwam de tekst 
“WELKOM ! “ (op de achterkant) weer niet (geheel) na de eerste tekst. 

L M 

31 Deze opdracht was niet uitvoerbaar, omdat de weg voor u en de weg rechts van 
u beiden over de gehele breedte van de weg werden onderbroken door klinkers. 
Dan is er geen sprake van een asfaltweg. 
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36 Het verkeersbord met de tekst “! “ en het onderbord met de tekst “SLECHT 

WEGDEK” vormden een geheel; dus was er sprake van één bord met de tekst 
“! SLECHT WEGDEK “. 

 

N  

38 Om de weg naar de finish in te rijden, moest u voor een weg genaamd “De Vijf 
Boeken” naar rechts. Rechtdoor heette de weg echter niet zo. 
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