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Punt Goed Fout Omschrijving                                                    

Vraag 1 38  
Londen heeft driemaal de Olympische Zomerspelen georganiseerd en 
behaalde daarbij in 1908: twee, in 1948: zestien en in 2012: twintig medailles. 

4 A A B  
Omdat de A van Abri een hoofdletter was, moest u een persoon zoeken 
met deze naam. Die was er ook, namelijk: Abri Niet. 

7 C  
Als u na de limousine teut ging, dan miste u deze goede controle. Want een 
limousin is een Frans rund en geen grote auto. 

10 D  
Albert West is wel heel bekend in Zandhazendurp, maar op deze foto 
was niet de HELE zandhaas zichtbaar (slechts ongeveer de helft). 

15 E E F G  
Bij de eerste foto was een klavertje 4 afgebeeld en een bespannen wagen met 
drie paarden. In de paardensport wordt een driespan ook een klavertje drie 
genoemd, dus moest u hierna reut gaan. 

19 H  Een spiegelei is wel een omelet, maar geen ommelet. 

22 J L K 
Ook een mannelijke schaatser kan een ster zijn in het schaatsen. Dus moest u 
na Sven Kramer naar reut gaan. Ireen Wüst was afleiding. 

25        I 
Kruiswoordpuzzels zijn geen doorlopers, maar zag u de afbeelding van de 
schaatsen? Dat waren echte doorlopers. 

28 J M K 
Als u niet bij de drie planeetnamen teut ging, maar wel bij de afbeeldingen van 
de planeten Mars en Venus, de aarde was de derde planeet. 

31 N  Zag de kaartlezer, dat er ‘rontonde’ stond, dat moest zijn: ‘rotonde’. 

Vraag 2    “Via de routebeschrijving” is het goede antwoord. 

33 O P 
De eerste auto kon niet varen, maar als u de foto van de plant (dat was een 
varen) zag, dan kon u toch direct teut gaan. 

38 Q R  
‘Reutje’ is geen verkleinwoord, ook ‘dubbeltje’ is geen verkleinwoord. Dus 
doorrijden naar de goede controle. 

42 S  
De Raad van Elf en de Prins vormen geen elftal. Een elftal is een groep van elf  
personen, niet meer of minder. Op deze foto stonden 12 personen afgebeeld. 

Pauze Stempel  Deze stempel kreeg u als u de ingevulde controlekaart binnen inleverde. 
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Pauze Stempel St. / St. Een enkele stempel voor het goed uitvoeren van de pauze-opdracht. 

52 T U V 
De eerste weg was doodlopend, dus niet aanwezig. De tweede weg mag u van 
de uitzetters nog niet inrijden. Dus na deze weg, de volgende weg reut gaan. 

59  W 
Het huisnummerbordje was aanwezig en de blunder was de gespiegelde ‘N’ in 
de tekst op het bijgeplaatste bord. 

Vraag 3   “Rood, geel en groen” zijn de officiële kleuren van het Rijnlands Carnaval. 

64 X  Een schaap met een bel om haar nek is ook een belhamel. 

67 Y  
Het hart dat was uitgezaagd, was niet aanwezig. Wel het gat waar het hart was 
uitgezaagd. Maar een gat is volgens het reglement geen oriëntatiepunt. 

69 Z  Zag de kaartlezer, dat er geen ‘viersprong’ stond, maar ‘vierprong’ ? 

Vraag 4   “Heusden”  was het goede antwoord. 

73  A 
Er was geen port in de fles aanwezig. Maar er was wel een postzegel op de fles 
geplakt, dit is toch ook port ? 

79 B C 
De afbeelding van het hert was niet goed. U moest wel na de afbeelding van de 
kever reut gaan, dit is een vliegend hert. 

84 D  
Deze carnavalsclub is geen meute; een meute is een troep honden voor de 
slipjacht. 

86 E F  
Het mannelijk kenteken was wel aanwezig, maar dat werd niet gevraagd. In de 
routebeschrijving had moeten staan: ‘mannelijk kenteken’. 

Vraag 5 28  Is het goede antwoord. 

91 H  
U moest de derde weg reut gaan. Want na de eerste weg moet u weer opnieuw 
gaan tellen. 

94 I  Dit waren verkeerslichten, stoplichten zitten op een auto. 

97 K  
Zag u, dat ook de H tussen aanhalingstekens stond ? Dus op zoek naar een wel 
heel rare tekst. 

99  L 
De tekst was afleiding. Maar als u de pinpas op de muizenval zag, kon u de 
opdracht toch uitvoeren. 

Finish Stempel  Deze stempel kreeg u als u de ingevulde controlekaart binnen inleverde. 

     


