
 
  

Uitlegboek 



Beste deelnemer van de Voorhoutse Autopuzzelrit,  
 

Vandaag heeft u mee gedaan aan de autopuzzelrit van de 75 jarige Oranje Vereniging 
Voorhout in samenwerking met MAC Rijnland. 
Wij hopen dat u veel plezier aan deze autopuzzelrit heeft beleeft. 
Hierbij ontvangt u het uitlegboekje,  
Als u dit ziet, dan zullen de jaarlijkse oh’s en ah’s weer veelvuldig klinken. Valt u dit 
jaar misschien wel in de prijzen? 
Namens Oranje Vereniging Voorhout bedank ik MAC Rijnland voor de organisatie. 
 

Met vriendelijke oranjegroeten, 
Ton Wolvers, Voorzitter Oranje Vereniging Voorhout. 

 
Wij van MAC Rijnland feliciteren de Oranjevereniging Voorhout met het 75 jarig 
bestaan. Wij realiseren al enkele jaren jullie autopuzzelrit en hopen dat nog een tijdje 
te kunnen blijven doen. Wij ervaren een hele prettige samenwerking en we doen het 
graag, want organiseren doe je ook samen. De enthousiaste deelnemers maken het 
feest compleet. 
  

Jaap Spaargaren,  
Voorzitter Motor- & Autoclub MAC Rijnland 

 
Ook ondergetekende feliciteert de Oranjevereniging Voorhoud met haar 75 jarig 
bestaan. 
Voor u ligt het uitlegboek, hierin leggen we uit hoe het had gemoeten. 
De gebruikelijke PowerPoint presentatie, die normaal gesproken in de zaal gegeven 
wordt hebben wij op film opgenomen. We zetten die op Youtube en mailen deze 
gegevens naar het mailadres wat bij de inschrijving is opgegeven. 
 

Hopelijk heeft u met plezier gereden. Heeft u nog vragen, stel ze gerust via: 
puzzelrit@oranjeverenigingvoorhout.nl  
 

De uitzetters organiseren binnenkort nog 2 mooie puzzelritten: 
 

Zaterdagavond 18 september: De Harddraverijrit Hillegom 
Uitzetter:             Jaap Spaargaren (uitzetter van traject A van deze rit)  
Reglement:         Art. 2 t/m 9 zelfde als van deze rit (Art. 2.g. n.v.t.)  
Voorinschrijving: via internet: https://harddraverijvereniginghillegom.nl/feestweek-2021 
 

Zondagmiddag 21 november: De Jubileum-Surpriserit van MAC Rijnland 
MAC Rijnland bestond in 2020 75 jaar en we vieren dat nu in november. 
Start/finish: Windsurfvereniging Zegerplas, Verlengde Aarkade in Alphen a/d Rijn  
Info: https://www.facebook.com/MACRijnland 

Wilt u nog meer ritten rijden kijk dan op: www.rittenkalender.nl  
Hier vindt u alle bekende ritten van het gehele land 
 

Met vriendelijke sportgroeten, 
namens MAC Rijnland,  
Hans Keuning (wedstijdleider)  



UITLEG Oranjerit  11 september 2021 

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

Nr. Omschrijving                                           (cijfercontroles zijn neutraal) Fout Goed N 
3 na bijtje links 

Een kleine wesp is geen bijtje, maar zagen jullie op het 2e bordje 
de afbeelding van een ijsbijtje staan? Dat is ook een bijtje. 

  
A  A 1 

6 na gewei van een zesender rechts 
Een gewei bestaat altijd uit 2 hoorns, met in dit geval aan elk  
3 uitsteeksels. De hoorn met 6 uitsteeksels was dus nep.  

  
B  H 2 

11 na 4 kinderen met een schooltas links 
Er waren geen 4 kinderen waar te nemen 
 

  
C  

17 na brugleuning onmiddelijk naar links 
Zagen jullie ook de taalfout? Er had onmiddellijk moeten staan 

  
D  

 Rechtdoorrijder eind van de Teijlingerlaan bij linksaf naar de Hoofdstraat 
Jullie konden nog een stukje rechtdoor en linksom rondje maken 

  
Z  

22 na H “350” 1e weg links 
De afkorting H betekent huisnummerbordje, maar 350  
bestond uit 3 verschillende ceramische cijfers 

  
G  

27 na “M”, “A”, “X”, “I”, “M” en “A” rechts  
Na 3 rondjes hadden jullie alle letters in de juiste volgorde gehad. 
De controle X kon ook meegenomen worden in de volgorde. 

 X X X 
3 

28 voor de naam van de uitvinder van het licht rechts 
Edison was natuurlijk niet de uitvinder van het licht, wel van o.a. de gloeilamp 

  
E  

30  na Koning 1e weg rechts 
De afbeelding van de Koning was niet geplaatst, maar er was een vervangend 
bordje geplaatst met de tekst:  
De Koning is weggehaald, de tekst Koning van opdracht 30 moet u nu 
als niet aanwezig beschouwen. 
Tja, wat bleef er toen nog over: De opdracht werd toen  30. na 1e weg rechts: 
Dus na de 1e weg, de volgende weg naar rechts via de K 

 
 
 
J 

 
 
 

K 2 

33 na tanktop links 
Eerst een pantserwagen en daarna een echte tank, maar zagen jullie die 
persoon bovenop de pantserwagen staan in zijn tanktop? Een tanktop is 
namelijk een mouwloos T-shirt 

 
 

L  L 

 
 
4 

35 na uitgezaagde klinker links 
In de naam HOOGELANDBRUG waren enkele klinkers aanwezig, maar  
de uitgezaagde letters waren echter niet aanwezig, jullie zagen alleen de 
gaten waar ze gezeten hadden. Iets verder hadden wij een uitgezaagde 
straatklinker opgehangen. Hierna dus alsnog naar links  

  
 

M  M 5 

42 na 3 trappen links 
Op de eerste afbeelding stonden inderdaad 3 trappen,  
nl de trappen van vergelijking in de grammatica: 
 bv: hoog-hoger-hoogst 

O N 
6 

45 na bekken rechts 
Op de afbeelding van het drumstel vonden jullie gelijk al een bekken  
(2 metalen schijven die tegen elkaar slaan) het 2e bekken was een deel van 
het skelet, maar men moet altijd de opdracht zo snel mogelijk uitvoeren. 

  
 

P S  
 
7 

48 na tomtom rechts 
Een tomtom is ook een onderdeel van een drumstel, dus ook deze keer weer 
direct de opdracht uitvoeren. De rest was afleiding 
 

  
P S 8 



Nr. Omschrijving                                           (cijfercontroles zijn neutraal) Fout Goed N 
52 voor want rechts  

Op de afbeelding was een handschoen afgebeeld, maar ook het touwwerk 
aan boord van een schip heet want. (In het want klimmen) 

 
U 

   
   T 9 

 
Vraag A:  Wat vieren we op 15 december in ons Koninkrijk? 

 
                                              Antwoord:  Koninkrijksdag of 
                                                       Naturalisatiedag                                            
 
 

Vraag B:  Wat is de schuilnaam van koning Willem-Alexander? 
 
                                              Antwoord:  W.A. van Buren 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



UITLEG Oranjerit  11 september 2021 

Traject B (Oegstgeest/Voorhout) 
Oranjevereniging Voorhout, realisatie MAC Rijnland 

Uitzetter: Hans Keuning / controleur: Jaap Spaargaren 
Nr. Omschrijving                                           (cijfercontroles zijn neutraal) Fout Goed N 
1 na “50 km/h” 1e weg links 

km/h dient in uw routebeschrijving met hoofdletters te staan 
 
 

 
A  

3 na architect 1e weg rechts 
Op het straatnaambord zag u de naam van architect Gerrit Rietveld, echter de 
architect zelf kon u niet vinden.  

  
B  

6 na brug, VRW en kinderen links 
Na de VRW kon u het verkeersbord J21 (overstekende kinderen) vinden.  
Nu dacht u misschien dat er een volwassen persoon op het bord staat,  
maar dit is ook een kind van een moeder. 

 
C 

 
 

7 na wipkip rechts 
Een wipkip is een leuk speeltoestel voor in de tuin. Onder de wipkip  
zit een veer, en als je je afzet zet de springveer zich in beweging. 
Op de speelplaats kon u de wipkip vinden. 

 
D 

 
 

14 na dier zonder botten 1e weg links 
Eerst kon u een vleermuis vinden, welke wel botten heeft. 
Daarna kon u een haai vinden.. Laat een haai nu een dier zonder botten zijn, 
het behoort tot de kraakbeenvormige vissen. 

 
F 

 
E  

18 na “GRUNERIELAAN” 4-sprong links 
Artikel 3 van het reglement kent niet een 4-sprong, wel een viersprong. 
Tevens is een 4-sprong geen wegsituatie, maar een hijsketting.  

 
 

 
G  

23 na jubilaris 1e weg links 
Ja de Oranjevereniging Voorhout bestaat 75 jaar en is een jubilerende 
vereniging. Echter geen jubilaris. Een jubilaris is iemand (persoon) die zijn 
jubilaris viert. 

  
H  

25 na burg links 
Toch wel goed gelezen? U moest hier niet na een brug naar links, maar na 
een burg (r en u zijn verwisselt). Burg is echt een Nederlands woord en is een 
soort kasteel. Een afbeelding hiervan was geplaatst. 

 
K 

 
J  

31 na fietsen en 3e fiets rechts 
Nadat u de Wilhelminapark was ingereden niet een fiets van het wegdek van 
de Rhijngeesterstraatweg aannemen, is achterwaarts punt. Wel gelijk een 
fiets aannemen van het onderbord. Hierna op zoek naar 3 andere fietsen, die 
na elkaar dienen te staan. 
Net voor de rechterzijweg staat een onderbord met een bromfiets (is ook een 
fiets) en een fiets. Daarna kunt u nog een (brom)fiets aannemen van een 
onderbord welke in de rechterzijweg staat (is na).  

 
L 

 

 

35 na Krokodel eenrichtingsweg rechts 
De Krokodel is een nieuw soort snack 
Een combinatie van ’s Neerlands twee populairste snacks,  
de kroket en de frikandel. De Krokodel is een kroket gevuld  
met frikandelragout – het krokante van de kroket en het  
lekkere vlees van de frikandel in een heerlijke ragout. 

 
M 

 

 

39 na katterug links en direct rechts 
Hier niet na de rug van een kat handelen.  
Dit is namelijk een kattenrug. 
Maar wel handelen na de auto van het merk Volvo,  
Dit type heet namelijk katterug 

 
O 

 
N 

 

 



Nr. Omschrijving                                           (cijfercontroles zijn neutraal) Fout Goed N 
45 na 2e verbodsbord links 

In het begin van Papaverlaan ziet u een verkeersbord (verboden te 
parkeren), is de 1e verbodsbord. Even verderop ziet u een bord met de tekst 
PARKEREN VERBODEN. Dit is uw 2e verbodsbord. Iedere bord met een 
verbod is een verbodsbord, behoeft niet perse een verkeersbord te zijn. 

 
P 

 

 

49 na LHC 1e weg rechts 
U kwam bij een school. We nemen aan lagere hogere school. Echter het 
reglement kent de afkorting LHC niet. De tekst LHC was te vinden bij de trap 
van de school. De tekst mocht u ook niet aannemen omdat de tekst in de 
routebeschrijving niet tussen aanhalingstekens staat. 

  
S 

 

51 na naam van een woestijn links 
Eerst zag u de naam Antartica, dit dient Antarctica te zijn. Daarna kon u 
sahara (met kleine s i.p.v. hoofdletter S) vinden. Weer wat verderop  kon u 
Antarctica vinden, wat wel de grootste woestijn is. 
De Sahara is ca. 9.400.00 vierkante km. groot, de Arctis (Noordpool) ca. 
13.726.937 vierkante km. en de Antarctica (Zuidpool) ca. 13.829.430 
vierkante km..   

 
T 

 
U 

75 

 
Vraag C: 

 
Hoeveel assen moet een vrachtwagen met een gewicht van 42 ton hebben om over deze brug 
te mogen gaan? 
Antwoord: 
42 : 10 = 4,2  Dus 5 assen 
 
Vraag D; 

 
Antwoord: 
 Oranje           vereniging                   Voorhout            vijf             en          zeventig       jaar 
 
Vraag E: 
Waar kan men een reis door de mens maken? 
Antwoord: 
Corpus.  Dit kon u zien op de vlaggen langs de route. 
 
 
 
 
 
 
 


