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ORIËNTEREN IS RECREËREN 

 

UITLEG VAN DE 

3e BALKSTER FEESTWEEK PUZZELRIT 
OP 24 AUGUSTUS 2009 

 

Punt Omschrijving Fout Goed 
Tek 1 

2 
Na de brug is het naar links verboden, dus gedwongen naar rechts. Zie boven uw 
opdrachten. 

 A 

Tek 2 

5 
Voor zwarte auto. Nu niet doorrijden tot aan de auto want dan ging u weer 
gedwongen. De laatste mogelijk is de klinkerweg ”De Weind” inrijden. 

 B 2 

10 Een kikker zit aan een vlaggenmast om het touw aan vast te zetten en hier zijn er 
wel drie aanwezig. 

C  

12 Oriënteringspunten moeten rechts van u zijn. In eerste instantie staat de WW 
links, dit mag niet maar na gekeerd te zijn staat deze wel rechts. 

E D 

Tek 3 

16 
Na fruit. Eerst kwam u langs een tomaat. Dit is groente. Een appel vinden wij wel 
fruit, dus links gaan. U kwam toen weer langs de rode appel maar geen 
liefdesappel. Zat wel een punt tussen. Rond gaan naar de tomaat (liefdesappel) 
nu links, rechts en klinkerweg links eruit naar de opvanger. 

 F G 

F J 

H 

23 Boven opdracht 16 stond dat u alleen maar oriënteringspunten mocht gebruiken 
die de uitzetter had geplaatst in de punten tot en met 32. Het bord met de tekst 

“IJSCLUB - BALK” heb ik niet geplaatst. Zag u dat het koppelstreepje op uw 
routebeschrijving er ook niet was. (Bij de C-klasse wel). Om 2 (C 1) reden(en) 
niet uitvoeren en na de VRW de goede controle ophalen. U kreeg een 
letteropdracht omdat ik ook de “70” aan de grote weg niet had geplaatst. 

 3 

Tek 4 

27 
Op de mooie parkeerplaats van de manege 2 vallen. Na 2 sommen kon u direct 
uitvoeren na 1+1=2. 1+1 is een som en 2 is de som van de optelling. 
2+2=3 is ook een som, al is het antwoord fout. (afleiding). Wist u dat som een 
munteenheid is van een Aziatisch land. Een boel geld is ook een som. 

B  

(A7) 

Y 

29 Na kip links. Ook deze opdracht is direct uitvoerbaar na het plaatje van de haan. 
Het is een mannelijke kip. De vrouwelijke kip (hen) is weer afleiding. 

M 7 K 

Vraag A Er zijn 11 maanden die 30 of meer dagen hebben.  11 

Tek 5 

35 
Voor 4 lantarens is gewoon uitvoerbaar. Bij de woning rechts voor u 3 keer een 
paal met een lantaarn en één aan het huis.  

4  

36 De vlaghouder was niet aanwezig wel een houder om een vlaggenstok in de 
steken op de spoorbiels bij een inrit van een woning.  

 5 

Vraag B De blinde doet gewoon zijn mond open en vraagt om de zonnebril.  Hij 

vraagt  

Tek 5 

37 
De spelling op de ANWB borden is niet juist. Een klokkenstoel is met een N in 
de nieuwe spelling. 

F 3 

Tek 6 

41 
Een P is volgens uw reglement een verkeerspaddenstoel. Als er “ ” hadden 
gestaan voor en na de P � voor “P” rechts � dan is de p een tekst en was de 
opdracht wel uitvoerbaar geweest. 

 6 
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Tek 7 

43 
Nadat u het bord landelijk gebied was gepasseerd moest u op zoek gaan naar het 
bord einde landelijk gebied en dan pas de “X”.  

 V 

44 Eén leeuw op een paal was er wel. Een link staande olifant was er misschien wel 
maar nu stond deze links. De opdracht was niet uitvoerbaar. 

K L 

Tek 8 

46 
Uit de 1e puzzelrit. Dit keer op zoek naar een stop. Bijvoorbeeld een kurk van een 
wijnfles. Zag u deze op het voorlaatste waarschuwingsbord. Voorzichtig 
oversteken en nu niet de doodlopende weg in ook al staat daar een routecontrole 
te lokken. Een eind verder gewoon rechts uitvoeren en ook niet naar de opvanger. 

M 4  

Tek 9 

47 
Voor de grote weg stond niet de tekst “C1000” maar “C 1OOO”, dan eerst een 
afvalbak (vast) en daarna de bank. Zag u de spatie en de O in plaats van 0 in de 
tekst. Ook de bak en de bank staan niet in de goede volgorde. Rechtdoor de VRW 
oversteken en u reed door de natuur naar Wijckel. De C-klasse had bijna de 
goede opdracht echter geen “ maar ‘ voor de tekst ‘C 1OOO”. 

 9 

Tek 10 

50 
U bent op zoek naar tekst op één ondergrond. En die was er niet. Eerst wel op 
het hek met de tekst “’T HOP”, daarna nog een hek “CAMPING”. Nog 2 borden 
met “’T HOP”. Niet uitvoerbaar. 
De C-klasse dacht misschien het hek met “CAMPING” en daarna de tekst “’T 
HOP” op het ANWB-bord dat de opdracht wel uitvoerbaar was. Dan had er en 
tussen moeten staan. Nu ook één tekst en die was er niet. 

A 4 

Tek 8 

53 
Een verkeersbord aanduidende voorrangskruispunt zijweg links hebben we wel 
gezien. De opdracht was hier niet uitvoerbaar. 

X O 

Tek 11 
57 

U zocht een straat genaamd “Bauke Boersmastraat” en die hebben wij 
aangebracht een weg verder dan de “Bauke Boersmastritte”.  

B 5 

59 Wist u het nog uit de eerste puzzelrit. De rode brievenbus moet geheel rood zijn. 
Dat was ook deze niet nu wel goed gedaan hoop ik. 

 6 

62 Al 2 keer eerder deze opdracht met de zwerfkei gehad. Toen was het een los 
punt. Ik had deze keer één kei goed vastgebonden met een touw. Nu is de 
opdracht wel uitvoerbaar omdat het nu geen los punt is. Ik had nog achter de 
opdracht vermeld dat u goed moet opletten. Dit niet bij de C-klasse. 

Z  

tijd Tussentijd bij de witte vlag 21,2 km = 53 minuten.   
finish  Finishtijd bij de gele vlag 41,2 km = 103 minuten.   
 

Als u nog vragen heeft over deze rit, dan kan dat o.a. per e-mail ( w-hartman@hetnet.nl ). 
Op www.macdewalden.nl vindt u meer informatie over onze vereniging. 
 

De uitslag van deze puzzelrit wordt op onze website gepubliceerd. U kunt hier uw klassering 

vinden. 
 

Het bestuur hoopt dat u een prettige rit heeft gereden en dat wij u nog eens terug mogen zien op een 
van onze volgende ritten.  
 

Binnenkort: 

Op 28 augustus is vanuit de kantine van Z.M.V.V. Zeerobben aan de Achlumerdijk 6 te Harlingen 
een rit. Inschrijven vanaf 18.00 uur tot 19.15 uur. Start vanaf 19.01 uur.  
Op 4 september kunt u meedoen vanuit Unitas aan de Omloop 1 te Sint-Nicolaasga .  
Inschrijven vanaf 18.00 uur tot 19.15 uur. Start vanaf 18.31 uur. 
 

De uitzetter: W. Hartman, Oldeberkoop ( w-hartman@hetnet.nl )  
De controleur: A. Boogert, Leeuwarden.  
 

 
 

 
 
In het bijzonder bedanken wij de C1000 P. Siemonsma vestiging Balk. 






