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Algemene aanwijzingen 
 

 U dient van start tot finish te rijden met behulp van een zeer eenvoudige routebeschrijving met 
genummerde opdrachten.  Er wordt alleen gebruik gemaakt van verharde wegen. 

 

 Tijdens het rijden dient u wegen waaraan aan het begin een verkeersbord aanduidende een  
‘ DOODLOPENDE WEG ‘  staat als niet aanwezig te beschouwen. 

 

 De rit is ca. 35 km lang.  Uw snelheid bepaalt u zelf.   Deze hoeft gezien de beschikbare tijd  
zeker niet hoog te zijn.   U dient echter wel uw controlekaart vóór 17.15 uur in te leveren. 

 

 Bij de start ontvangt iedere deelnemer  drie  BINGO-kaartjes.  In de routebeschrijving staat welke 
nummers u op uw bingokaartje dient door te strepen.   
Ook langs de route staan bordjes met bingonummers. Ook die nummers dient u door te strepen.  
Als blijkt dat bij terugkeer nog niemand BINGO heeft, wordt vanaf ± 17.30 uur in ’t Huiken de bingo 
verder afgemaakt.  Diegene die als eerste BINGO heeft op één van de drie kaartjes, wint de 
hoofdprijs. Bij meerdere goede bingo’s tegelijk dient de prijs te worden gedeeld.  Naast de 
hoofdprijs zijn er bij de bingo nog enige extra prijzen te winnen.      
Het gaat hier dus alleen om bingo’s met  één vol kaartje. 

 

 In de routebeschrijving staan een aantal genummerde opdrachten en vragen.  U moet deze goed 
lezen en daarna uitvoeren of beantwoorden.  De antwoorden noteert u op de controlekaart :  
het antwoord op vraag 1 in vakje 1 ; het antwoord op vraag 2 in vakje 2 ; enz. ; enz..     
Doorhalingen en/of verbeteringen op de controlekaart worden zonder pardon FOUT gerekend. 

 

 Alle oriënteringspunten bevinden zich rechts van uw route, m.u.v. wegen  
(bv. asfaltweg links   of  bv.  Houtstraat links). 

 

 LET OP !!  Op alle vragen is een antwoord mogelijk. Als u echter het antwoord niet weet, dient u 
het betreffende vakje op de controlekaart leeg te laten. (antwoorden gokken mag ook) 

 

 Verder dient u tijdens de rit de fotobladen te raadplegen. De gefotografeerde objecten staan 
uitsluitend aan de rechter zijde van de te rijden route. U dient de objecten van de foto’s op te 
zoeken en de bij de foto’s geplaatste letters in volgorde van herkenning te noteren op de 

controlekaart, te beginnen in vak 31.  De letter van de als tweede herkende foto in vak 32 , enz. ; 

enz..  Er kunnen ook foto’s op de fotobladen staan die niet rechts of niet aan de door u te rijden 
route voorkomen.  Deze letters dient u dus ook niet te noteren. 

 

 Als u nog vragen heeft, stel die dan vóór vertrek aan de organisatie van de Oranjerit 
 

 Tijdschema  : 13:00 – 17:15 uur  rijden van de Oranjerit 2019 
      uiterlijk 17.15 uur   controlekaart en kleurplaten inleveren in ‘t Huiken 
      ±  17:30 uur  afmaken van de Bingo 
      aansluitend   schriftelijke uitleg en prijsuitreiking voor de kinderen en 
        prijsuitreiking  (prijzen voor de beste 10 equipes) 

 
 

 WIJ WENSEN U VEEL SUCCES , WIJSHEID EN EEN PLEZIERIGE MIDDAG TOE. 


