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Punt 3:   Op de smeedijzeren hekken zitten dennenappels en lelies.                                                              
Geen letter is goed.                       Fout is de letter C. 

Punt 7: U loopt langs de huisartsenpraktijk en langs het huis van de huisarts, maar niet langs de             
huisarts.                                                                                                                                                
Goed is de letter P.  Geen letter is fout. 

Punt 10: Wat u ziet is een oranje brievenbus en geen postbus.                                                                 
Goed is de letter H.  Geen letter is fout. 

Punt 11: U kunt GERBADASTRJITTE duidelijk rechts lezen, u gaat de eerste weg links.                        
Goed is de letter Z.   Geen letter is fout.                 Iedereen de letter R. 

Punt 13: U overbrugt de linkerafslag ( overbrug staat aan elkaar geschreven) .                                   
Goed is de letter W.    Geen letter is fout. 

Punt 16: Er was wel een boom omgezaagd, maar de omgezaagde boom was er niet.                        
Goed is de letter T.  Geen letter is fout. 

Punt 19: Als u het rondje op het parkeerterrein goed loopt komt u de onbemande controlepost met 
de letter N tweemaal tegen. U dient de letter slechts éénmaal bij een onbemande 
controlepost te noteren.                                                                                                                                                     
Goed is eenmaal de letter N. Fout is tweemaal de letter N.   Iedereen de letter S. 

Punt 21: De eerste tekst JIJ BENT OM TE ZOENEN is fout gespeld, op de lantaarnpaal naast het bordje 
staat de juiste tekst. Verderop staat ook de juiste tekst, maar u had al rechts af moeten slaan. 
Goed is de letter B.     Geen letter is fout. 

Punt 23: Als u op het trottoir loopt staat de controlepost links.                                                                   
Geen letter is goed.  Fout is de letter E. 

Punt 25: Aan het huis zitten twee markiezen, dat zijn dus ook twee echte markiezen, links af.        
Geen letter is goed.  Fout zijn de letters D en V. 

Punt 27:   Goed is niets noteren.     Fout is cijfer 9 en letter A bij een groene vlag. 

Punt 31:  Goed zijn de letters F en G in volgorde.  Fout is geen letter of alleen de G. 

Punt 33: Het betreft hier 3 blauwe vierkanten en geen kubussen.                                                                  
Goed is de letter K.  Geen letter is fout. 

Punt 34: Als u zoals de instructies aangeven uiterst rechts loopt zijn de zitbanken links van u.       
Goed is de letter L.  geen letter is fout. 

Punt 36: Controlekaart gewoon inleveren bij de eerste FINISH. Alle letters bij de FINISH zijn goed. 
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