UITLEG harddraverijrit 17 september 2022
Traject Noord
Harddraverijvereniging Hillegom, realisatie MAC Rijnland
Nr.
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Omschrijving

(cijfercontroles zijn neutraal)

voor Andreas Kruis L
Er had natuurlijk andreaskruis moeten staan.
Nu zochten jullie naar meneer Andreas Kruis
en die was er niet…
na routecontrole R
Op deze controle staat dat je door moet gaan met opdracht 2
1 Dus niet naar rechts, maar opnieuw zoeken naar een
controle, om daarna naar rechts te gaan. Iets verder bij
de inrit naar het station stond de controle W. Deze was
goed zichtbaar vanaf jullie route. Dus daarna naar rechts en
diezelfde W natuurlijk noteren
na “P” voor “P“ 2 maal rechts
We zoeken een P die voor een P staat, om daarna 2x rechts te
gaan. De eerste P stond al bij de fietsenstalling en de 2e bij de
eerste inrit van het parkeerterreintje. Daarna 2 maal naar rechts
voorrangsweg links (voorzichtig, VADNA)
De weg is niet voorzien van het verkeersbord
aanduidende voorrangsweg >>
Het is wel een VRW (voorrangskruising) maar dat is
een ander bord >>
Dus even de weg oversteken via de controle D
na “MOLENBURG” eenrichtingsweg links
De tekst was MOLENBRUG en de letters
klopten eigenlijk ook niet helemaal.
Bemande controle bij Romviel: Routevraag
5 verstopte paarden en een paard van het
logo van de Harddraverijvereniging.

17 voor bles R en daarna weer R
Het paard had geen witte bles op zijn/haar hoofd,
maar wisten jullie dat een bles ook een kale
ontschorste plek op een boom is
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20 na viersprong en zwakste schakel 1e weg R
F
7 kettingen, en elke ketting heeft een zwakke schakel, opdracht
is dus uitvoerbaar!

Nr. Omschrijving
(cijfercontroles zijn neutraal)
23 na zonestelsel R
Het is altijd een kwestie van goed lezen! Er is een verschil
tussen een zonestelsel en een zonnestelsel.
Jullie passeerde eerst een zonnestelsel
(met planeten) >
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Maar jullie moesten een zonestelsel hebben
< (Dat is b.v. een zonestelsel van het
openbaar vervoer)
na hond, “40” en straat R
Een weg wordt geen straat genoemd bij ons, maar
jullie kwamen wel een straat tegen aan de route.
In het kaartspel bestaat er ook een straat en die was aanwezig.
rechts brug over
na windmolen R
1e weg R
Eerst de brug over en
dan gaan zoeken naar
de windmolen
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40 na zeeolifant asfaltweg L
Dit was absoluut geen zeeolifant met de kop van een landolifant.
45 na turf
Niet na Billie Turf maar na een reken turf naar rechts
48 eenrichtingsweg R
49 einde weg L
Bij dit bord is de eenrichtingsweg tevens een gedwongen
rijrichting op de einde weg waardoor de eenrichtingsweg
verlengd wordt.
Einde weg L dus iets verder pas uitvoeren naar de J
51 na sergeant R
Een lijmklem wordt ook wel sergeant genoemd, hierdoor direct
naar rechts en niet 2x langs de V
55 na de 4e naam van een brandstof R
Op de afbeelding stonden 4 namen,
maar stoom is geen brandstof.
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Op het eerste bord stond ook nog
olie (van olie dom)
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UITLEG harddraverijrit 17 september 2022
Traject Zuid
Harddraverijvereniging Hillegom, realisatie MAC Rijnland
Nr. Omschrijving
(cijfercontroles zijn neutraal)
1 na derde “60” VRW R (links aanhouden is rechtdoor)
Er was één 60 met meer tekst,
maar zagen jullie ook de andere 60?
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bij vertakt gewei asfaltweg L
Vertakte hoorns op de kop van een hert
heet een gewei.
Een vertakt gewei klopt niet,
dan krijg je vertakte vertakte hoorns.
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na brommer R en direct L
asfaltweg R
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na asfaltweg en 2e tijger 2 maal R
Goed kijken dan zagen jullie ineens
2 tijgers in de kop staan bij de eerste afbeelding:

na klinketten L
Een klinket is een deur in een deur
Het meervoud hiervan is: klinketten

J

na bermuda R
Een bermuda is ook een bepaalde zomerse korte broek
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Nr. Omschrijving
15 einde weg R
Het was ter plaatse geen einde
weg. Dus doorrijden en wat
verder de opdracht uitvoeren.

(cijfercontroles zijn neutraal)
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na roodwild rechts
einde weg L
asfaltweg R
Alleen hertachtigen
worden roodwild
genoemd.
Op het verkeersbord
staat een edelhert.
Let op: de einde weg
pas veel later uitvoeren
Via de G en daarna
met opdracht 20
nog een keer via de M
voor pikeur L
Ik neem toch wel aan dat
jullie weten wat een pikeur is
bij de Harddraverijvereniging
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na kerstomaatje L
Je kan dat op 2 verschillende manieren lezen:
kerst-omaatje en kers-tomaatje. Het is niet zeker of het oude vrouwtje een
omaatje is, dus doorrijden naar het kers-tomaatje en daarna de opdracht
uitvoeren.
na bord waarbij je doordeweeks van 8.00-15.30 h niet stil mag staan L

32

na Phoenix 1e weg L
De vogel in het BENU logo vormt een link naar Phoenix.
De vogel staat daar symbool voor leven, energie en vernieuwing.
De opdracht is dus direct uitvoerbaar.
De Gier was alleen maar afleiding
na huisje op de noordpool 1e weg L
Op de eerste afbeelding stond het huisje
op de zuidpool. Iets verder was een
afbeelding aanwezig van een
magneet, waarop op de noordpool
toch ook een huisje aanwezig was
.
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In art. 2 Toegestane afkortingen is de afkorting h NIET genoemd.
Tevens mag je er wel stilstaan als je voetganger bent.
De opdracht dus niet uitvoeren!
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Nr. Omschrijving
(cijfercontroles zijn neutraal)
CV Welk merk brandstofpomp staat er rechts aan jullie route?
A NUOVO PIGNONE goed TINQ fout
We vroegen de pomp en niet de brandstof
37 voor koekoek links
Op de afbeelding stond geen koekoek, maar er was wel een dakkapel
aanwezig, ook wel koekoek genoemd
40 na verkeersbord welke alleen bestemd is voor vrachtauto’s 1e weg L
Verkeersborden zijn natuurlijk bestemd voor ALLE
weggebruikers.
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voor wegopstakel rechts en direct links
Het moet natuurlijk wegobstakel zijn met een b

Q

Kom gezellig een
keer in Alphen
een puzzelrit
rijden.
*
Zelfde uitzetter
als vandaag
*
Zelfde reglement
*
Lekker overdag
op de zondag

