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Opdr. Omschrijving
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Het verkeersbord zorgt ervoor dat als u de Lorbuorren in ging, u een gedwongen
afslag naar links maakte. U moest dus een weg eerder naar links (De Weind).
De weg en het schapenhek waren aanwezig. U kon een klein weggetje in waar
u bij een strandje kon komen. Als u de eerste inrit nam, gevolgd door een bocht
naar links, kwam u er bij de 2e weer netjes uit.
Op de eerste afbeelding staat een man met een hertje. Dit is geen jager. Op de 2 e
afbeelding staan 2 mensen die een boot trekken. Dat zijn wel jagers. Een jager is
een oud beroep.
Abri is een bushokje, die stond links. De opdracht was dus niet uitvoerbaar.
1e weg links was een doodlopende weg, die is voor u niet aanwezig. U ging daar
gedwongen rechts en kon voor de kerk alsnog 1e weg links doen.
Bij ”4”, ”8”, “10” stonden de huisnummers onder elkaar. Ze mogen elkaar niet
overlappen. Omdat er 2 rijen nummers waren, waren twee huisnummers nog wel
goed. Maar de derde overlapte wel dus de opdracht was niet uitvoerbaar.
De letter I in CAMPING was een 1 in uw routebeschrijving. De opdracht was dus
niet uitvoerbaar.
De gevraagde tekst was aanwezig maar er stond veel meer op het bord. U kon de
opdracht dus niet uitvoeren.
Op de afbeelding had iemand een rat op zijn hand, geen muis. Echter, de bolling
bij de duim heet ook een muis. U vond dus wel een muis op de afbeelding.
Op de afbeelding zag u Mark Rutte (met een hoofdletter!). In uw routebeschrijving
stond mark zonder hoofdletter. De afbeelding was dus niet goed.
Alles was aanwezig. Een makelaar is een verticale balk op de gevel van een
gebouw.
De omschrijving voorangskruispunt had een extra r achter voor moeten hebben.
De klokgevel was er wel, ver het land in. Maar of die helemaal vóór de weg naar
links kwam, was ook maar de vraag. De opdracht was dus niet uitvoerbaar.
Het verkeersbord en de leeuwen waren aanwezig. Er waren 2 wegen naar rechts
maar beide waren doodlopend en voor u dus niet aanwezig. De opdracht was
daarom niet uitvoerbaar.
Opel Omega (met hoofdletter!) is een oude auto. Op de eerste afbeelding zag u
een Opel Astra. Aan de boven- en onderkant stond een mooie rand van allemaal
kleine omega’s, de Griekse letter. U kon dus de 1e afbeelding als juist aannemen.
De 2e afbeelding was een Opel Omega maar daar hoefde u niks meer mee te
doen.
Het bushaltebord, de weg, de brug en de WW waren aanwezig. Hemelvlam is een
ander woord voor zon. Deze was aanwezig op de muur van Wilhelminastraat 10.
Alles stond in de goede volgorde dus rechtsaf De Wurdze in.

Zie onze website www.macdewalden.nl voor extra informatie.

ORIËNTEREN IS RECREËREN

Fout

Goed

5

W

RV

L

AC

B

E
H

O
P

K

L

M

S

9

F

U

4

8

N

X

Q

G

Y

3

2

61

7

Z

J

