DCE2016 Jubileum Route
Jubileum Route

Size:

(regular)

GC5N2QK
Difficulty:
Terrain:

Inleiding
Aangezien dit de Jubileum route van het DCE is kom je op deze route verschillende navigatie
technieken, caches en vragen tegen die we de afgelopen jaren hebben gebruikt bij de verschillende
routes van het DCE. Zo komt de eerder gebruikte dierenlijst terug, nu gecombineerd met feestdagen,
aangezien DCE2016 een drie dubbele feestdag is. Het valt dit jaar namelijk op Hemelvaart,
Bevrijdingsdag en het is ook nog eens ons 5 jarig jubileum.
Gedurende de route kun je ook GC5N2TA oplossen. Er is een los foto vel. Zet de foto’s in de volgorde
waarop je ze tegen komt tijdens deze route.
De route is iets minder dan 60 KM lang en duurt 2,5 tot 3 uur.
De route loopt dit jaar door Nederland en Duitsland. Denk dus aan een geldig reisdocument!
Kijk voor je vertrekt of alle route technieken duidelijk zijn.

De Route
START: N51 56.581 E006 02.085
We beginnen met een stukje navigeren op de tekst.
Als je de parkeerplaats af rijd ga je linksaf en vervolgens linksaf richting ‘Duiven (1)’.
Volg de weg tot de rotonde en ga daar rechtdoor. Je gaat de eerste weg rechtdoor, kruist een
fietspad/zebrapad en gaat bij de volgende afslag rechtsaf.
Na 125 meter zie je aan de rechterzijde (voor huisnummer 20) een houten kunstwerk. Dit is vraag A.
Vraag A: Welk dier zie je hier? (kies uit lijst)
Vervolg je route en ga de vierde weg rechts (broekstraat)
Ga rechtdoor over deze weg tot je onder het viaduct (A12) door bent gegaan. Sla daarna de eerste
weg rechtsaf.

Op deze weg start de volgende route-techniek.
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Bolletje pijltje

We hebben voor ieder kruispunt een bolletje-pijltje. De pijl geeft aan welke richting je op moet.
Fietspaden, Parkeerplaatsen, inritten en zandwegen tellen hier niet mee!
Let op de vragen en caches onderweg!
START Navigatie:
WP01:
N51 58.052
E006 04.202
Vraag B: Welk
dier zie je hier?
(kies uit lijst)

Let op!!
Gevaarlijke
Kruising!!

Volg deze weg tot WP02: N51 58.133 E006 06.776 Hier start de volgende route techniek
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Rotonde techniek
Benader ieder kruispunt alsof het een rotonde is dus tel de afslagen tegen de klok in, neem de afslag
die overeenkomt met het cijfer.
Voorbeeld:

=

=
Let op!! Hierbij gelden alleen geasfalteerde wegen, met straatnaambord. Eigen wegen naar een woning
tellen niet mee. Wegen die dood lopen tellen wel gewoon mee.
Bij een twijfelgeval hebben we een herkenningspuntje ingevoerd als hint.

Vraag C: Links van dit
kruispunt zit een dier
niet in, maar op de put.
Welk dier? (kies uit
lijst)

(Linksaf is knooppunt 94)
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Vanaf dit punt gaan we een stukje op de gps rijden.
Navigeer naar WP03: N51 56.843 E006 07.849 beantwoord daar de volgende twee vragen.
Vraag D: Welk feest vieren ze op huisnummer 9 het hele jaar door (zie het dakje boven de deur)
(kies uit lijst)
Vraag E: Welke dieren zitten er boven het huisnummer? (kies uit lijst)
Rij langs VIA1: N51 56.739 E006 07.931 en vervolg deze weg
naar WP04: N51 56.482 E006 07.908 Beantwoord daar de volgende vraag
Vraag F: Welk feest wordt hier in oktober gevierd? (kies uit lijst)
Vervolg je route langs VIA2: N51 56.365 E006 08.086 en VIA3: N51 56.165 E006 08.064
Navigeer nu naar VIA4: N51 56.122 E006 08.379 Bij de volgende rotonde start weer een nieuwe
navigatie techniek

Situatieschets van kruispunten.
Volg op iedere kruising de pijl. Let op! Bij kruispunt 11 moet een vraag beantwoord worden.
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WP05: N51 55.714 E006 09.735
Beantwoord op WP05 vraag G, H en I.

Zoek het juiste bord op WP05
(let op de pijlen)
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Kaartlezen
Begin bij start WP06: N51 54.626 E006 11.122 en Volg de lijn op de kaart.
Let op, onderweg kom je vraag J tegen!

Vraag J: Welke dier drinkt hier graag een biertje?(kies uit lijst)
Volg deze weg ongeveer 3,5 km, sla rechtsaf en navigeer naar WP07: N51 53.051 E006 13.618
Daar start de stripkaart navigatie.
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Stripkaart
Een stripkaart is letterlijk een kaart die gestript is van overbodige informatie.
Bij de stripkaart laten we steeds 1 of meerdere (V = 2) wegen links of rechts van ons liggen.
De lijn op papier gaat altijd rechtdoor van links naar rechts, echter betekent dat dus niet dat de auto
rechtdoor gaat, dat hangt af van het aantal wegen dat je links of rechts moet laten liggen…
Tijdens de stripkaart tellen we geen fietspaden, privéwegen, parkeerplaatsen en zandwegen.
Let op, onderweg moet weer een vraag worden beantwoord.
De stripkaart begint bij WP07: N51 53.051 E006 13.618

Vraag K: Welke feestdag wordt op de locatie, die je links in het veld ziet, gevierd? (kies uit lijst)
Aan het einde van de stripkaart begint bij WP08 de volgende route techniek
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Kaartlezen
We gaan weer een stukje kaartlezen
Begin bij start, WP08: N51 52.607 E006 14.375 en Volg de lijn op de kaart.

Vanaf kaart 1 ga je verder bovenin Kaart 2 op de volgende pagina Let op, de schaal van kaart 2 is
anders!
Op kaart twee steken we de grens naar Duitsland over.
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De kaart stopt bij WP09: N51 51.543 E006 14.425 Waar we een afstandsrit gaan doen.
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Afstandsrit
Gebruik hiervoor de kilometerteller van de auto of gps trip-teller.
Bij ieder kruispunt volg je de doorgaande weg, dus ook wanneer er een bocht is
met een afslag volg je de “doorgaande” weg zoals aangegeven op borden.
We starten de afstand rit bij WP09: N51 51.543 E006 14.425. Zet hier je
dagteller of tripteller op nul en navigeer aan de hand van deze afstanden.
(Tussendoor niet meer op nul zetten!!).










Volg de weg en steek na 2,9 km het spoor over
Bij km 3 sla je rechtsaf de grotere weg op
Bij 3,5 km steek je voor de tweede keer het spoor over
Na 6 km slingert de weg onder het spoor door
Je blijft de weg volgen en bij km stand 6.6 kruist de weg voor de vierde keer het spoor
Bij km 7.2 sla je in de haakse bocht rechtsaf naar Hoch-Elten
Na in totaal 8.3 km te hebben gereden sla je rechtsaf en ga je gelijk weer links de
parkeerplaats op.
Je staat nu bij de kerk (als je goed hebt opgelet) Parkeer je auto en maak een klein
wandelingetje

WP10: N51 51.863 E006 10.302
Vraag L: Op welke feestdag lijkt deze straatnaam? (kies uit lijst)
WP11: N51 51.836 E006 10.297
Vraag M: Hoeveel beeldhouw werken zijn er langs de rijn geplaatst?
WP12: N51 51.804 E006 10.293
Vraag N: In het jaar van welk feest werden de zuilen geschapen?
WP13: N51 51.825 E006 10.332
Vraag O: Welk jaartal staat er op de stenen zuil?

Ga terug naar je auto vervolg je route. Let hierbij op eenrichtingsverkeer op de Elterberg
Navigeer langs VIA5: N51 52.561 E006 09.374 (TIP!! bij via5 is een foto te vinden voor de
fotoroute)
Blijf de weg langs VIA5 volgen tot WP14: N51 54.036 E006 08.038. Ga bij WP14 even rechtsaf de
parkeerplaats op om de volgende route techniek te bekijken.
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Rebus
Bij het verlaten van de parkeerplaats ga je rechtsaf om de route voort te zetten.

W=V

K=G
E=WE

-I

+G

B=T

-SP

R=Z G=V
V=D K=P

Z=V

N=LG

-DE

W=B Tel=D

H=T -N

A=RE

S=R

-EU

Rij Rechtdoor tot WP15
N51 55.288
E006 04.823
Ga linksaf de
Parkeerplaats op
-BO M=P
EE=RO +JE
Beantwoord hier de laatste vraag van de route.

VL=R +S

Vraag P: Wat voor feesten worden hier gehouden? (Kies uit lijst)
Je kunt hier rustig even blijven staan om de eind coördinaten van de route te berekenen.
Als het goed is heb je nu ook alle foto’s van GC5N2TA gezien en kun je deze ook deze bonus
oplossen.
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Opzoek lijst
Gebruik de volgende opzoek lijst bij het beantwoorden van de vragen

Opzoek antwoord
Bevrijdingsdag
Boerenbal
Dance feesten
Dierendag
Eend
Haan
Halloween
Hemelvaartsdag
Hond

Waarde
5
4
9
4
3
8
13
22
7

Opzoek antwoord
Katten
Kerst
Koe
Koningsdag
Koning Kikker
Kraai
Millenniumwisseling
Nationale-Molendag
Oud-Nieuw

Waarde
9
0
0
21
435
66
2000
20
2016

Opzoek antwoord
Schoolfeest
Sinterklaas
Steenbok
Struisvogels
Varkens
Verjaardag
Vlinders
Waterbuffel
Zwemfeestje

Waarde
69
5
60
2
8
6
1
7
3

De Eind Cache
Antwoorden vragen:

Vraag

Antwoord

A
B
C
D
E
F
G
H

Vraag

Antwoord

I
J
K
L
M
N
O
P

Als controle, alle antwoorden bij elkaar opgeteld (A t/m P) is 4225
Bereken de cache locatie:
N51 (M-E)(L) . (F+G) (I-J+E) (C+D)
E006 (D)(B-L) . (O-N-C) (H-K+F) (P-A-E)

Veel succes!
12

