
Hoe gaat het in zijn werk,
De routebeschrijving is opgedeeld in drie kolommen. Kolom 1 het nummer van de opdracht, kolom 2
is de routeopdracht en kolom 3 beschrijft welke wegen je moet inrijden om de juiste route te rijden.

ment. Is dit niet het geval dan noteert u het nummer uit kolom 1 op het eerst volgende open vakje
van uw controlekaart. (dit krijgt u bij vertrek)
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vanuit A
1.

opdracht.
vanuit A
4. na "DORPSSTRAAT" weg L
Hier moet je na de tekst "DORPSSTRAAT" L, maar de juiste tekst is niet aanwezig. (art. 8)
Op het straatnaambord staat DORPSTRAAT. Noteer nu de 4 op je controlekaart.

vanuit B
6. na kapitaal L 1e weg links (x)
Een cent is wel geen kapitaal, maar een andere naam voor hoofdletter is kapitaal.
De 1e weg links inrijden en verder gaan met de volgende opdracht. Niets invullen.
vanuit B
11. na brugleuning L
Foute opdracht, de brugleuning staat geheel links van de bereden route. (art. 7c2)

vanuit D
14. na appel en peer R
Foute opdracht, je moet op zoek naar een appel en daarna naar een peer. (art. 7b)

vanuit C
20. einde weg R 2e weg R
Opdracht is correct, weg Y inrijden. Niet vergeten de R van de routecontrole te noteren. 
(art. 3b)

Wat u moet doen is controleren van de routeopdracht ik kolom 2 in overeenstemming is met het regle-
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4e weg R (Deeweg) einde weg R (Deeweg)
Foute opdracht, een doodlopende weg is niet aanwezig (art. 4e). De Deeweg is de 3e weg,  
noteer de 1 op de controlekaart. Wel de Deeweg inrijden en verder gaan met de volgende

1e weg L (Aweg)

De Aweg inrijden en verder met de volgende opdracht. 

3e weg links (Deeweg)

Ga L de  Deeweg in en noteer de 11 op de controlekaart. Verder met de volgende opdr.

3e weg R (Dorpstraat)

Wel de Dorpstraat inrijden en de 14 noteren. Daarna verder met volgende opdracht.
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