
Traject 1

02. Na KR en bank L
Voor de ingang van de wei stond een bureaustoel, maar ook een bank. De wei was omgetoverd 
naar een straat. U mocht dus al voor het echte bankje naar links.

03. Einde weg R
Een Klompenrit-klassieker. Als je hem niet gezien had, had je dit jaar geluk.

05. Na KR en corona L
Een corona is ook een krans om de maan. Die was er bij de eerste gelegenheid.

06. Einde weg L
Voor de oplettende deelnemer.

07. 3e weg R
Als u met de tourrijders meereed pakte u de 2e weg.

We ontkomen er niet aan: lange stukken zonder zijwegen. Nog maar een verstopte RC dan.

08. 1e weg L
Op de eerste T splitsing stond rechts een DLW, waardoor u dus gedwongen naar links ging.
Ook bij de volgende T splitsing was dit het geval, alleen wat duidelijker. Daarna kon u naar links.

10. 1e weg R
Bij de eerste gelegenheid zou u België inrijden, dat was niet toegestaan. Even om de boom heen.

12. Na KR en directeur van RIVM
Bij 2e pad stond Jaap van Dissel, maar RIVM is een niet-geoorloofde afkorting in deze rit.
Even rechtdoor de goede RC ophalen.

14. 1e weg L
De 1e weg was afgesloten door een fietspad, hier mag u met paard niet op. Om de boom rijden!

15. Na KR en broek R
De broek is het bovenste deel van de pootjes van een vogel, waar nog kleine veertjes zitten. 
Zo’n vogel was er bij de eerste gelegenheid.

16. Na slagboom R
In uw reglement staat dat slagbomen die open liggen voor u niet aanwezig zijn. 
U heeft geen dichte slagboom gezien in dit stukje.

20. Na KR en boa R
Er was een boa constrictor, maar de politieagent belemmerde u rechtdoor om hem heen te gaan.

Vraag

27. Na KR en toon
De toon van een paardenhoef was aanwezig. Als we onze Toon bedoelden hadden we een
hoofdletter moeten gebruiken.
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Naam: Ideale tijd traject 1:   131 minuten

Strafpunten traject 1:Startnummer:

Goed Fout



Traject 2

01. 1e weg L
Aangezien er in deze straat een stopverbod gold, mocht u niet stoppen om te stempelen.

02. Na kussen L
...maar het stempelkussen is ook een kussen. U kon dus gewoon op de kruising links.

06. 1e weg L
Het verkeersbord gaf aan dat de verplichte rijrichting rechtdoor was.

Vraag
De vlag was los, u mocht uw kaart hier niet afgeven.

08. 1e weg R
De RC zat achter glas, dit was volgens reglement niet toegestaan.

15. Na KR en vlerk L
Eerst volgde u de verplichte rijrichting naar rechts. Daarna zag u een vleermuis, zijn vleugel
heet een vlerk. Daar kon u dus links.

17. 1e weg L
Dit zijn 2 letters, geen geldige RC.

18. Einde weg L
Dit was geen geldige KR, de R was niet correct, even doorrijden naar de opvanger.

19. Na KR en koekoek R
Een koekoek is een kelderlicht. Die was er.

22. Finish bij rode vlag
Het bordje had weliswaar rode letters, maar dit waren letters zonder vlag. De RC daarna
mocht u dus gewoon noteren.
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Naam: Ideale tijd traject 1:   84 minuten
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