
UITLEG Oranjerit  5 september 2020 

Traject A (Sassenheim/Voorhout) 
Oranjevereniging Voorhout, realisatie MAC Rijnland 

Uitzetter: Jaap Spaargaren / controleur: Hans Keuning 
Nr. Omschrijving                                           (cijfercontroles zijn neutraal) Fout Goed N 
3 voor corona rechts 

Een willekeurige afbeelding van een virus wil niet zeggen dat het een 
coronavirus is. Wist u dat een krans van licht om de zon ook een corona wordt 
genoemd? Duidelijk te zien bij een zonsverduistering. 

 
A 

 
B 1 

8 voor corona maatregel rechts 
Voor u stond een verkeersbord: Gesloten voor voertuigen  
die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven. 
Dus gedwongen naar rechts en niet opdracht 9 uitvoeren.  

C C 
 

C 2 

12 na 3 clubs eenrichtingsweg rechts 
Een club is o.a. een golfstok. De namen van 3 verenigingen zijn niet 
voldoende. Toch gewoon naar rechts dus. 

D 
 

 

14 na kruising rechts 
Van een eend en een paard is natuurlijk nooit een kruising te verwachten.  
Zag u ook de grote kruisen op de tegels? Op één van die tegels kon u een 
volwaardig reglementair kruis zien (op één vlak) gelijk naar rechts dus. 

E 
 
 3 

17 na brug en de naam van drie metalen eenrichtingsweg links 
De bekende eremetalen stonden erop. Maar BRO   S stond niet goed 
geschreven. De winnaars waren kwik, kwek en kwak. Kwik is ook een metaal, 
het enige metaal dat bij kamertemperatuur vloeibaar is. Toch naar links dus!   

 
F 

 
  

19 na Aai links 
Alleen een hand op het lammetje is nog geen aai. Een aai is strijkende 
beweging en dat kan dus hier niet. Iets verder was een afbeelding van een 
drietenige luiaard aanwezig, deze wordt ook wel Aai genoemd, daarna links   

  
H  H 4 

22 na “JACOBA VAN BEIRENLAAN” rechts 
Zagen jullie de tekstval: het is natuurlijk JACOBA VAN BEIERENLAAN 

J  5 
28 na tiende tien rechts 

Veel tienen onderweg, maar ze kwamen niet allemaal na elkaar. 
S K  

31 voor rode bloembol rechts 
Jullie zagen een rode tulpenbloem en geen bol  

 L  
34 na molen die gebouwd is in zeventienhonderdrieëntachtig links 

Een tekstval: het moet zeventienhonderddrieëntachtig zijn. 
 M 6 

41 na zwaluwstaart 1e weg links 
De vogel op het bord was geen zwaluw, maar op het verkeersbord B5 
was wel een zwaluwstaart te zien (onderkant van de pijl) 

N  
 

45 voor twee maatjes rechts 
Wel na de echte maatjes naar rechts gaan! (2 haringen) 

O R P  

VRAAG A:   Waar ging Berend Botje met zijn scheepje naartoe?                              Zuidlaren/Amerika 
VRAAG B:   Welke basiskleur heeft een adviessnelheidsverkeersbord?                  blauw of blauw/wit 

 
 

  



  



  



  

Hij ging uitvaren naar 
Zuidlaren en vervolgens naar Amerika 



 

 

  



UITLEG Oranjerit  5 september 2020 

Traject B 
Oranjevereniging Voorhout, realisatie MAC Rijnland 

Uitzetter: Hans Keuning / controleurs: Jaap Spaargaren & Casper Bottemanne 
Nr. Omschrijving                                           (cijfercontroles zijn neutraal) Fout Goed N 
3 voor 2 plaatsnamen vierspong rechts 

De plaatsnamen waren er wel, maar heeft u wel goed gelezen? Er staat geen 
viersprong in de routebeschrijving, de r ontbreekt. 

 A  

4 na Willem Alexander en Maxima links  
U dient de gevraagde oriënteringspunten geheel na elkaar aan te nemen. 
Dus niet de eerste weg links, maar ook niet de tweede. Willem-Alexander dient met een 
koppelstreepje geschreven te worden. 

B C 1 

6 na 2 fietsen, rode fiets en 2 witte fietsen asfaltweg rechts 
Fietsen genoeg waar te nemen. Een bromfiets is ook een fiets. 

D   

8 na “FRIEGHT WAYS” asfaltweg links 
Even een tekstval. De E en I zijn in de routebeschrijving omgedraaid. 

 E  

10 na 13 sterren asfaltweg rechts 
Op het bord waren maar twaalf sterren waar te nemen. U heeft misschien wel een ster 
van een navigator in de auto, maar die mag u niet aannemen. 

 F  

14 na witte fiets, voor witte fiets rechts 
Net voordat u opdracht 14 uitvoert ziet u rechtsvoor een witte fiets. Echter u moet 
opdracht 14 eerst uitvoeren en dan is de fiets achterwaarts en mag u het niet 
aannemen. 

 G  

15 na klinket weg links 
Hier niet na een klinkerweg naar links omdat er klinket weg in de routebeschrijving 
staat. Maar laat een klinket nu een kleine deur in een grote deur zijn. Dus na dit deurtje 
een weg links gaan. 

 H J  

19 na 2 Zebra’s 3 maal 1e weg links 
Hier een paar redenen om de opdracht niet uit te voeren. De oriënteringspunten mogen 
zich niet geheel links van de as van de bereden route bevinden en zebra (van 
zebrapad) dient met een kleine z geschreven te worden. 

K  2 

20 na het geluid van een koe 1e weg links 
U zag een afbeelding van een koe met een tekst, maar het geluid zelf is niet waar te 
nemen. 

 L  

27 na catamaran rechts 
Even een val m.b.t. de sponsor van de rit. Eerst zag u een afbeelding van een patatje 
met een kroket en een frikandel, hetgeen geen catamaran is. Even verderop een 
patatje met twee frikandellen, Dit is wel een catamaran, wordt ook wel waterfiets 
genoemd. 

 M M 3 

31 na tunnel asfaltweg links 
Dit punt is door weg werkzaamheden vervallen. 
U werd opgevangen door de goede routecontrole O en maakte een ommetje. 

 O  

34 na aangelijnde hond 2e weg links 
U zag een waarschuwingsbord om de hond aangelijnd te houden. De hond op de 
afbeelding was echter niet aangelijnd. 

 P  

36 na “AMBULANCE” en 26 driehoeken rechts 
Op het door ons geplaatste bordje bevinden zich maar 24 driehoeken. Maar in 
“JACHTHAVEN” kunt u in de A’s ook een driehoek vinden. Opdracht dus uitvoerbaar.. 

S  6 

VRAAG C:   Tel de cijfers van de wegwijzer bij elkaar op en u komt op: 84 
                   De afstanden (1, 9, 8, 5, 1 en 3) maal 2 = 54 + cijfers paalnummer (1, 8, 4, 5, 9 en 3) = 30 
                   Wel de cijfers aan weerszijden van de wegwijzer optellen + de cijfers uit het paalnummer. 
VRAAG B:   Het oudste kind van Catharina-Amalia is de 1e troonopvolger. 
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31. na tunnel asfaltweg links 
Dit punt is door weg werkzaamheden vervallen. 

U werd opgevangen door de goede routecontrole O 
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