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Punt Goed Fout Omschrijving                                                    

3  A-B Elk huis is een woonplaats, dus direct eerste weg reut gaan. 

Vraag 1 dwarsfluit  Is het lastige, maar juiste instrument. 

7  C 
VIM is wel een poetsmiddel, maar dit was de naam van een poetsmiddel.  
Toch direct teut gaan, want de tekst VIM stond op een velletje toiletpapier.  
En dat is wel een poetsmiddel. 

10 D-E  
Op het eerste bord stonden Puk, Muk en Moortje. Maar dat zijn namen uit een 
ander sprookje. Een straat verder stonden wel de goede namen, maar deze drie 
kinderen zijn de neefjes van Donald Duck.  

13 F  
Als het verkeerslicht op rood staat, dan moet je wel stoppen, maar een stoplicht 
zit meestal op een voertuig. 

19  G 
Als je zag, dat er in de tekst ‘U!TROEPTEKEN’ een uitroepteken stond, dan 
miste je deze foute routecontrole. 

21  H 
Een dolfijn is een hele goede zwemmer en Pieter van den Hoogenband is een 
echte ster als het over zwemmen gaat. 

26 J-K  
Een vliegtuig is een Uiver (met een hoofdletter). Een ooievaar is ook een uiver. 
De tweede foto was een reiger, dus even een stukje doorrijden 

Vraag 2 
water-

spiegel* 
 

*:  De waterspiegel gaat dan omhoog, maar ook vochtgehalte wordt goed 
 gerekend. 

33 L  Niet de weg heeft voorrang, maar het verkeer dat van reut komt. 

35 M  
Omdat het Engels ‘&’-teken geen tekst is maar een symbool, moest je de gehele 
tekst zoeken. 

Vraag 3 
te kort 

schieten 
 Is het antwoord dat we zochten.   

42 I N 
Op het eerste bord ging een lijn niet van hoek naar hoek.  
Op het tweede bord waren klein vierkantjes getekend, en daar waren wel twee 
lijnen die van hoek naar hoek liepen. 

47 U  Dit flesje is niet van Heineken.  

51 stempel  Deze stempel kreeg je als je de ingevulde controlekaart binnen inleverde. 
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57 P-Q O 
De eerste foto was een wagen die aan de weg werkte. Op deze wagen 
was een verkeersbord aanwezig, die je verplichte om naar reut te gaan. 
Via routecontrole P kwam je weer op de goede route. 

60  R  Zag de kaartlezer, dat de ‘H’ ook tussen aanhalingstekens stond ? 

63 S  Als er niets is aangegeven, moet je steeds zoveel mogelijk rechtdoor rijden. 

63 T  
De eerste situatie was geen viersprong (links verboden in te rijden), wel de 
volgende viersprong reut gaan en je haalde deze goede routecontrole. 

67 U L Niet na het matrozenpakje teut gaan, wel na het matroze pakje teut. 

Vraag 4 roeien  Was de gezochte sport. 

70 V  
Na de eerste viersprong moest je weer opnieuw viersprongen gaan tellen en dan 
haalde je deze goede routecontrole. 

73 W  Zag de kaartlezer dat er in de tekst een nul stond in plaats van een letter ‘O’ ? 

75  X Als je zag dat het meisje een bibob kapsel had, kon je teut gaan. 

79 Y A-B Het is niet ‘indentieke’, maar: ‘identieke’. 

82   Z  
Als er de TomTom routeplanner bedoeld was, dan had het aan elkaar moeten 
staan. Nu zocht je iemand met de naam Tom Tom. 

83 A-C B Bij de eerste weg kon je de goede olifant al zien, dus direct teut gaan. 

Vraag 5 2185  Niet vergeten, dat de klok een uur is terug gezet en het een schrikkeljaar was. 

89 
D-E-D- 

E-H 
 

Op het eerste bord was de tekst niet goed, het tweede bord was een pijl die 
tegen de richting in wees, die pijlen zijn niet aanwezig volgens het reglement.  
Op het derde bord stond wel een pijl, maar de tekst was goed, dus teut gaan. 

95  S 
Een haan is ook een kip en als je dan de haan van het geweer zag, dan kon de 
opdracht gewoon worden uitgevoerd. 

Vraag 6 
in de soep 

lopen 
 Is het antwoord dat we zochten.   

Finish stempel  Deze stempel kreeg je als je de ingevulde controlekaart binnen inleverde. 

 


