
Het reglement van te lezen teksten is ongetwijfeld het moeilijkste punt. Met een beetje 

oefening wordt het echter veel duidelijker.  

 

CIJFERGROEP.  

Groep van cijfers, die steeds in zijn geheel moet gelezen of gezien worden. Uit 'n cijfergroep mag 

geen enkel cijfer afzonderlijk genomen worden. 

Voorbeeld : "123456" is een cijfergroep, er mag geen enkel cijfer uitgenomen worden. 

"2" kan bij dit voorbeeld niet gevonden worden. Evenmin "34" of een andere combinatie. 

 

LETTERGROEP.  

Uit een groep letters mag alleen een afzonderlijke letter als geldig herkenningspunt genomen 

worden als het door twee grote spaties afgezonderd is. 

Voorbeeld : uit de lettergroep "veertien" mag geen enkele letter afzonderlijk genomen worden; uit 

de lettergroep "vee r tien" mag dit wel : daaruit mag zowel "vee" als "r" of "tien" of "vee r" of "r 

tien" genomen worden. 

Wanneer het een groep betreft die tegelijkertijd uit letters en cijfers is samengesteld, dan mag er 

steeds gesplitst worden tussen een letter en een cijfer. 

Voorbeeld : uit "AB12CD" mag genomen worden "AB" of "12" of "CD" of "AB12" of "12CD". Indien 

in het geheel de letter of het cijfer "O" voorkomt mag er niet gesplitst worden. 

Voorbeeld : uit de groep "AB01CD" mag niets afzonderlijk genomen worden. 

 

LETTERTYPE.  

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gewone letters, sierletters, schabloonletters, e.d. Ook 

de grootte of de kleur der letters speelt geen enkele rol. Deze regel geldt eveneens voor cijfers. 

 

LEESTEKENS.  

Enkel en alleen in te lezen teksten spelen de leestekens geen rol, zij mogen dan eenvoudig 

weggedacht worden. In alle andere, met tussen aanhalingstekens voorkomende teksten en 

zinnen, behouden ze wel hun spraakkundige waarde. Ook alle andere tekens (Voorbeeld: + , £) die 

niet als cijfers of letters kunnen gelezen worden, moeten op dezelfde wijze behandeld worden. 

Voorbeeld : "V-B,B" , "V-B'B", "V!B?B" en "V B B "zijn gelijkwaardig, zowel op het routeblad als 

langs de weg.

VERTICALE TEKSTEN  

Verticale teksten langs de weg mogen noch geheel, noch gedeeltelijk als herkenningspunt worden 

gebruikt. Dit houdt ook in dat afzonderlijke letters of cijfers uit een verticale tekst evenmin mogen 

gebruikt worden, ook al zijn deze op zichzelf horizontaal leesbaar. Er mogen geen vallen gelegd 

worden met verticale teksten. 
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Mag u uit bovenstaande situatie "C" halen ? Neen. Vormen de twee C's een groep ? Neen. Mag de 

rest van de verticale tekst weggedacht worden ? Neen.  
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Zelfs de A kan niet gebruikt worden omdat ze gebonden is met een letter van 'n verticale tekst.  
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hier is de "AA" 'n losstaande groep.  

 

 
Petrus: wordt afgebeeld met als attributen een sleutel, haan en omgekeerd kruis. Soms gekleed in 
pauselijk ornaat.  
Johannes: zonder baard,  kelk waaruit draak of slang die wegvlucht  
Paulus: zwaard  
Andreas: Andreaskruis en zwaard, soms met schaap aan de voeten  
Jacobus de Meerdere : zwaard en pelgrimskledij: Jacobschelpen, staf, hoed, veldfles, knapzak  
Jacobus de Mindere: lijkt zeer goed op Jezus: afgebeeld met knots en vollerstang [1]  
Philippus: zwaard en lans  
Bartholomeus: mes en afgestroopte huid  
Mathheus: zwaard en soms met schaap aan de voeten  
Simon: zaag en (soms) schaap  
Judas Thaddeus: knots en (soms) schaap  
Thomas: zwaard en winkelhaak  
Matthias: bijl  
Judas Iskarioth: meestal zwartharig en in het geel gekleed (kleur van de afgunst) en met geld, 
geldbeugel of strop in de hand  


