
Uitleg RMC-jubileum rit 

12 september 2020. 
 

 
punt      uitleg                                  goed       fout    
1. Na het getal vijfenzeventig kon u een koe waarnemen en  een jaar is 

ook een ander woord voor uier. 
Opdracht is daarna uitvoerbaar. 

 A in 1 

5. Opdracht lijkt uitvoerbaar. Melk en kaas vormen een meervoud aan 

zuivelproducten. Maar produkten moet met een C  geschreven    

B in 2  

8 Opdracht  uitvoerbaar. Iedere opdracht moet leiden tot een 
verandering van richting. De eerste keer op de viersprong ging u 
rechtdoor en de tweede keer links 

 C in 3 

9/10 U kon weten dat onze club langer dan 70 jaar bestaat. Dus niet 
rechtsaf de Ambachtsstraat in. Daarna ook niet reageren op de 
papagaai boven het bed en de Energiestraat ingaan. Punt 9 had 
immers niet geleid tot een richtingsverandering. Doorrijden 
naar de eindcontrole verder met punt 11. 

Juiste spelling is papegaai (Van Dale) 

 DE in 4 

12. Het gewicht van de emmer blijft gewoon 500 gram wat er ook in 
gestopt wordt. Daarom eerste weg (Ethaanstraat) inslaan. Voor de 
goede opletters onder u was natuurlijk opgevallen dat punt 13 
ontbrak. Dit had verder geen invloed, omdat u door de 
herstelopdrachten werd doorgestuurd naar volgende punten. 

G in 5 FH of I in 5 

16. Opdrachten met een opschrift moeten in hoofdletters worden 
gegeven. Daarom niet reageren op het bordje dat wel keurig 
overeenkwam met het gevraagde. 

J in 6  

17. Zag u als eerste de hazen met hun lange oren. Die oren worden 
lepels genoemd. Daarna de messen op het plaatje van het 
bestek en tenslotte de vorken in de boom. Een splitsing van een 
tak wordt ook een vork genoemd. 

 K in 7 

19. Niet zo moeilijk om te berekenen dat de getallen in de vakjes met 

hetzelfde nummer zouden moeten komen maar: een routekaart 
kennen we niet. Dus niets invullen. Ook nog dit…… de opdracht 
leidde niet tot richtingsverandering.  

 Cijfers in 
21,22,23,24 

20. De kip zat hier keurig op haar post maar niet reageren door af te 
slaan. Punt 19 had geen richtingsverandering opgeleverd.  

L in 8  

21. Grassprietjes genoeg en ook de RMC bordjes prima. Toch niet een 
eind door de zandwegen. Zag u de typefout in het derde woord 
grasprietjes.  Doorrijden naar de M in 9 

M in 9  

24 Denemarken bestaat zeker uit meer dan 25 eilanden. Een paar 
honderd zelfs plus nog een schiereiland. Rechtsaf en niet naar 
de controle. 

 N in 10 

25. De eerste vlag is de vlag van het Verenígd Koninkrijk (Union Jack). De 
vlag van Engeland is een rood kruis op een witte ondergrond. De 

 O of P in 11 



tweede was goed en daar afslaan. 

27.  Of je die dingen groene hooiballen mag noemen weten we niet 
zeker. Zeker is wel dat het losse oriënteringspunten zijn. Ook denken 
wij dat de zonnepanelen niet allemaal binnen de 25 meter zaten. 
Doorrijden naar de goede controle.     

Q in 12  

28. Redenen om rechtsdoor te rijden. A is de afkorting voor 
autoweg,   een verkeerdbord kennen we niet. Het bord was 
verkeerd (gespiegeld) en u mocht dus wel rechtdoor  

 R in 29 

29,30,31. U draaide de parkeerplaats op, reed een rondje, ging door de ritpijl 
er weer vanaf. En dan punt 30. Nee dus. Vanaf de parkeerplaats kon 
u door het verkeersbordje C2 (gesloten voor alle verkeer) niet naar 
links en ging u gedwongen naar rechts. Daarna dus niet punt 31 
uitvoeren maar eerst de goede controle ophalen. 

S in 13  

32. 19 medailles is het goede antwoord. Goede controle U ophalen, 
rondje rijden en weer verder. 

U in 14 T in 14 

37,38. Veel afleiding maar zag u dat we de routecontrole fout 
hadden gemaakt door de vlag weg te halen? Daarom niet 
de V opschrijven en ook niet aan punt 38 beginnen en 
doorrijden naar de eindcontrole Z in 15 

Z in 15 V W in 15 

40 t/m 43 U reed het rondje in het bos in door de ritpijl en moest na 

die ritpijl nog eerste weg rechts. Daardoor direct weer van 
het rondje af en verder met punt 45. De plaatsnamen 
opdrachten waren alleen afleiding. 

KL in 16 anders 

47. U vond het woord slag. Dat was de goede oplossing voor het 

raadsel.  Afslaan en de controle omzeilen routecontrolle was 
weg 

 M in 28 

51.  Als u het beeldraadsel oplost staat er Rijssense motor club. 
Bij de naam van onze vereniging begint ieder woord met een 
hoofdletter (Rijssense Motor Club), dus rechtdoor en niet nog 
een rondje rijden. 

W in 17 WW in 17 

55. In deze opdracht hebben ze het over een leeg pak melk, 
maar zoals wij het zagen is een pak nooit leeg, want er zit 
altijd lucht in. Tevens zou het ook geen leeg pak melk zijn, 
maar een leeg melkpak. In beide gevallen gewoon lekker 
rechtdoor rijden en de letter X gaan halen. 

X in 18  

56. We hadden het woord Lentfersweg twee keer een beetje 
verbasterd. Maar ook de bordjes op de bomen was 
dezelfde tekst te vinden. Daarom afslaan en de controle 
negeren.  

 Y in 19 

57. Wat een toestand. Maar simpel op te lossen. Een 
routeopdracht moet leiden tot één richtingsverandering en 
niet tot meer dan 10 keer afslaan. Direct doorrijden naar de 
eindcontrole van dit punt. 

X in 20 anders 

61. In de eerste weg stond een verkeersbord doodlopende weg A B in 
25 

C in 25 

64. Er werden een heleboel oriënteringspunten gevraagd. Alles 
was aanwezig. Afslaan en de foute controle omzeilen. 

 D in 26 

70.   Deze driehoek heeft 2 scherpe hoeken. En nog heel erg 
scherpe ook. Niet afslaan. 

E in 27  

 
De lengte van de rit 37 km. U mocht er 1 uur en 51 minuten over doen.   
                                                                                                                          
           

     Johan en Jan. 


