
Voorbeelden 
Om een beetje gevoel te krijgen wat je te wachten staat, staan hieronder wat stukjes uit de route van 
de vorige nachtrit. Soortgelijke opgaven (en straks nog veel onbegrijpelijker!) staan je in de komende 
editie ook te wachten.  
 

Voorbeeld 1 
Dit is makkelijk. Je nadert een rotonde (de wegnummers zijn op de figuur aangegeven) en je neemt 
de derde afslag. 



 
Voorbeeld 2 

 
Dit is even wat lastiger. Hier heb je meerdere mogelijkheden. Dat betekent een sommetje 
uitrekenen. Zorg daarom dat je een rekenmachientje en pen en papier bij de hand hebt. Een 
wegenkaart en een navigatiesysteem zijn handig om de wegnummers te kunnen bepalen. Neem die 
dus altijd mee. 
 
Voorbeeld 3 
Hier staat drie regels uit de vorige nachtrit. 
 

 
Regel 23 kan je oplossen als je weet welke straatnamen er zijn. Daarvoor heb je een 
navigatiesysteem nodig. Mocht je niet weten wie de genoemde personen zijn (geen schande 
overigens), dan heb je altijd nog internet! Voor regel 24 heb je een kompas nodig of een 
navigatiesysteem. Regel 25 is makkelijk.  
 



Voorbeeld 4 

In dit voorbeeld zie je welke weg je moet volgen. De tip geeft aan dat je de straat met dezelfde 
straatnaam moet blijven volgen. Ook hier zal duidelijk zijn dat een navigatiesysteem handig is. 
Daarop kan je namelijk behalve de straatnamen, ook het verloop van de wegen goed zien.  
 
Voorbeeld 5 

 
Hier staat dat je op de eerste rotonde rechtdoor moet. Daarna komt er nog een rotonde en daar 
moet je de derde afslag nemen.  
 
Kortom 
Het is niet heel ingewikkeld, maar gewoon een beetje puzzelen en logisch nadenken. In het donker, 
rijdend in de auto, is dat overigens wel even wat lastiger dan al lezend op de bank thuis. In de 
komende nachtrit komen soortgelijke omschrijvingen terug en uiteraard met weer wat nieuwe 
uitvindingen om verwarring te zaaien. De vorige edities zijn de meeste equipes weer teruggekomen. 
Enkele teams zoeken we overigens nog steeds… 
  
 


