
A B  k l a s s e u i t l e g J U B I L E U M R I T  2 0 1 8
De trucs in deze jubileumrit zijn aangedragen door leden en deelnemers van AMBC Achterveld. 

Hartelijk dank aan een ieder die zijn/haar bijdrage heeft geleverd. 
Goed Fout Idee van 

0. 
/1. K 

In het PuzzelReglement Midden-Nederland (PMN) art. 2a1 staat: Een 
routebeschrijving bestaat uit genummerde routeopdrachten (1, 2, 3, enz.). Een 
routebeschrijving begint dus bij opdracht 1, deze uitvoeren en niet opdracht 0. 

Marianne van 
Ginkel en 

Jacqueline van 
Ledden 

5. B C 

Boegbeelden zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van een organisatie. 
Liesbeth, Marcel en Martin zijn 3 van de belangrijkste vertegenwoordigers van 
De Moespot. Iedere ritdag zorgen zij ervoor dat wij ons daar thuis voelen. De 
boegbeelden van schepen had je niet nodig. 

Liesbeth, 
Marcel en 

Martin 
- De

Moespot 

9. 1 DE 

Op het 1e plaatje stond een bruine beer, geen varken dus. Op het 2e plaatje lag 
een varken op zijn rug, geen varkensrug te zien. Opdracht dan niet uitvoerbaar? 
Toch wel, een varkensrug is ook een ovaalvormige betonnen afscheiding 
(stootrand), deze lag al voor de weg naar de Spar.  

Henk 
Schopping 

12. F G Een staand horloge is een ouderwetse staande klok, deze stond op het 1e 
plaatje. Het 2e plaatje was ter afleiding. 

Rinus en Els 
Tieman 

14. 2 HK 

Op de 1e afbeelding stond een dressuurpaard. Een bepaalde gang van een paard 
heet 'passage', maar uit de afbeelding viel niet af te leiden of het paard in 
passage of piaffe is. Piaffe is namelijk hetzelfde als de passage-gang maar dan 
op de plek in plaats van voorwaarts. Daarna een afbeelding van een gedeelte uit 
een muziekstuk, wat ook een passage wordt genoemd, daarna naar links. De 
winkelpassage kwam je niet aan toe. 

Johan 
Bakker, Bart 

en Emma 
Kasteel 

17. JJL Een Kaapse ezel is een zebra. Eerste afbeelding was van een bepaald ras ezels. Bertus 
Kolkman 

20. L J 
Een ooievaarsbek is een tweejarige giftige plant, deze stond op het 1e plaatje. 
Heeft een ooievaar een bek of een snavel? Dit dilemma hoefde je je niet over te 
buigen.  

Jacques 
Ploeger 

23. L J 
Koppen genoeg om bij de 1e weg de opdracht uit te voeren: 2 koppen van ezels, 
1 kop van de reiger en 1 kop van de paal. Of een zebra(paard) een kop of hoofd 
heeft, was niet meer van belang. 

Ferdie van 
Middendorp, 
Martine van 

Puurveen en Nico 
Kamphuis 

- st. 
In een safaripark mag je de auto niet verlaten en de ramen niet openen. Dus 
niet stempelen bij de 1e stempelcontrole. Dan wel stempelen bij de 2e 
stempelcontrole? Nee, ook niet, op het bord stond: Einde sarafipark. Je bleef in 
het safaripark rijden. 

Ferdie van 
Middendorp, 
Martine van 

Puurveen, Nico 
Kamphuis en 

Bertus Kolkman 

27. I M Nu de juiste tekst om het safaripark te verlaten. Dit bord is een informatiebord, 
een bord met daarop specifieke, actuele informatie. 

Henk en 
Jannie 

Hazeleger 

- Henk Bemande controle, waar alle deelnemers een appel kregen. 

29. R 3 N 

Op het 1e plaatje stonden 3 correcte verkeersborden. Eén ervan gaf een 
gedwongen rijrichting naar links aan, deze eerst uitvoeren en daarna de 
opdracht uitvoeren naar rechts, ondanks het miniatuurverkeersbord 
doodlopende weg. Vanwege VADNA was dit niet aanwezig. 

Henk en 
Jannie 

Hazeleger 

30. QP Je zocht namen van neefjes van Donald Duck, dan zijn 2 er voldoende, namelijk 
Kwik en Kwak. Kwek mocht ontbreken.  

Kees Peet 

31./ 
32. 

OOH 
4 

De vlaggen van opdracht 31 mocht je niet weer gebruiken in opdracht 32, maar 
aan de veren van de kip zaten voldoende vlaggen (de haren aan beide zijden 
van de schacht worden vlaggen genoemd) om bij Klein Moorst de opdracht 
nogmaals uit te voeren. De kip mochten we lenen van de inzender van deze 
opdracht, waarvoor onze hartelijke dank. 

Jan 
Hammink 

A 
33. 

SSS 
5 T 

Een feestelijke en vrolijke opdracht, op het eerste gezicht. "AMBC 60 jaar" is een 
straatnaam, vanwege de kleine letters in het woord jaar. Een tra is een 
brandgang in een bos, la is een muzieknoot en la(de) in een kast. Met die kennis 
is het een kwestie van oriënterinspunten vinden in de juiste volgorde. 

Bertus en 
Henny van 
der Horst 

B 
33. 

SS 
5 T 

"AMBC 60 JAAR" is de tekst op het 1e straatnaambord. Een tra is een brandgang 
in een bos, la is een muzieknoot en la(de) in een kast. Met die kennis is het een 
kwestie van alle oriënterinspunten vinden in de juiste volgorde. 

Bertus en 
Henny van 
der Horst 

A 
35./ 
36. 

UXW 
U 6 

Een kwestie van goed onthouden welke wegen in de vorige of dezelfde 
routeopdracht zijn gebruikt, deze niet nogmaals gebruiken en dan komt de juiste 
combinatie op de kaart. 

Otto en Jasper 
Edelenbosch 

B 
35. 

WU 
U 6 Zie A 35./36. 

Otto en Jasper 
Edelenbosch 



 Goed Fout  Idee van 

37. VVV 
7  

De schrijver van het boek Vijftig tinten grijs is E.L. James. Het eerste bord was 
doormidden EL JAMES. EL is een herstelopdracht, deze eerst uitvoeren. Dan na 
de naam E.L. James de opdracht uitvoeren. 

Jacques 
Ploeger 

-  Joop  Bemande controle, waar iedere equipe snoep kreeg.  

40. 8 ZD 
Even testen of de navigator scherp was. Gochelaar was fout geschreven, 
goochelaar is correct. Leuke plaatjes van Mark Rutte, Victor Mids en Hans Kazan, 
echter niet nodig. 

Rinus en Els 
Tieman 

42. 
EEE 
EEE 
EE 

 
De voorzitters zijn: Schouten, Van Marwijk, Ossendrijver, Meinten, Lorist, Vink 
en Hazeleger. Henk Hazeleger is de 7e voorzitter, 6 zijn hem er voorgegaan. 
Echter … AMBC is een niet toegestane afkorting, zie PMN art. 7. 

Rianda en 
Henk Prijs, 
Sanne en 

Henk van Lent 

A 
43. 

DCB 
MA  
9 

Z 

Op de 1e afbeelding stonden 4 RC's. Opdracht hier uitvoerbaar, afbeelding is 
gelijk aan werkelijkheid, maar je schrijft de RC's niet op, omdat het geheel niet 
voldoet aan het voorbeeld van een RC. De volgende 4 RC's wel noteren in de 
volgorde van passeren, dus CBMA.  

Bertus en 
Henny van 
der Horst 

B 
43. 

CB 
MA   
9 

ZD 
Op de 1e afbeelding stond meer tekst dan de gezochte "AMBC". De RC's op de 
afbeelding niet noteren. De volgende 4 RC's wel noteren in de volgorde van 
passeren, dus CBMA. Opdracht niet uitvoeren, "AMBC" was niet geplaatst. 

Bertus en 
Henny van 
der Horst 

45. FF  
10 J 

Je kwam op een eenrichtingsweg te rijden. De eerste drie wegen naar links kon 
je niet berijden en waren daarom niet aanwezig. Niet keren bij de RC, je reed 
nog steeds op een eenrichtingsweg. Bij de volgende weg de opdracht uitvoeren. 
Nogmaals rondrijden, maar nu kwam je niet langs het bord eenrichtingsweg, dus 
bij de RC nu wel keren. 

Paddy Jans 

48. I H 
3 logo's van automerken, echter VOL VO was wat gemodificeerd. Hierdoor stond 
er VO. Deze herstelopdracht (VRW oversteken) uitvoeren en daarna niet de 
opdracht uitvoeren, nog steeds geen 3 logo's van automerken gevonden. 

Jasper en Otto 
Edelenbosch 

49. Y  
Deze opdracht leek eenvoudig uit te voeren. Echter … een opdracht mag leiden 
tot één niet gedwongen verandering van rijrichting, PMN art. 2a1. Dit zijn 2 
veranderingen, opdracht nooit uitvoerbaar, dus doorrijden naar RC. 

Bart-Jan en 
Annet 

Brouwer 

A 
51. 

st. 
GVA 
11 

 

Door de groene brievenbus kon je niet linksaf, maar rechtdoor naar de RC. Na 
het keren niet de weg met de brievenbus in, daarna opdracht 52: 1e weg R en 
op de einde-weg-situatie gedwongen naar links vanwege brievenbus. Bij de 
volgende weg links opdracht 53 uitvoeren. De goede combinatie staat voor de 
inzender van de truc. 

Gerrit van 
Assen 

B 
52. 

st. A 
11 GV Door de geplaatste groene brievenbus voerde je opdracht 52 niet uit op de 

einde-weg-situatie, maar bij de volgende weg. 
Gerrit van 

Assen 

54. N 12 L Een 60-jarig jubileum wordt aangeduid met diamant. Deze naam stond op het 2e 
bord. Maar … diamant is geen metaal. Opdracht toch niet uitvoeren. 

Rianda en Henk 
Prijs, Sanne en 
Henk van Lent 

56. PRO 
P 13 SQ 

Bij het driehoekje ging je gedwongen naar rechts, je auto is langer dan 1,5 
meter en vervolgens naar rechts (DLW in linkerweg). Bij De Fliert ook rechtdoor 
vanwege verkeersbord verplichte rijrichting. Daarna wijzigden de kleuren in het 
veld. Bij volgende weg opdracht uitvoeren. Na RC R met de opdracht opnieuw 
beginnen. Ritpijl niet opvolgen, wit is rood (ritpijl moet conform voorbeeld zijn). 
Niet door DLW rijden (kleur is niet geregeld in PMN), maar linksaf. Op de einde-
weg-situatie naar rechts, verkeersbord geldt niet meer (wit = rood). 

Jan en Eef 
Luiten 

A 
57. 

I 13 
I 14  

Het blauwe bord met de letter I was geen RC conform voorbeeldenbord. Dus 
gold de kleurwijziging voor dit bord, waardoor het een RC werd. Noteren en 
opdracht uitvoeren. 

Pieter van 
Riemsdijk 

B  
57. I 14 13 Een RC is oranje, zoals op het voorbeeldenbord. Een blauwe RC bestaat niet. De 

I wel noteren, het blauwe bord werd door de kleurwijziging een oranje RC. 
Pieter van 
Riemsdijk 

60. T  
Een abri is een overdekte bushalte. Een overdekte abri is een abri in een abri, 
alleen bevindt de abri op het plaatje zich dan in een opstal en dat mag niet 
volgens PMN art. 8b3. 

Kees Peet 

62. U  
De kalender ontbrak het jaartal op. De datum 14 oktober 2018 was bijgeplaatst. 
Echter … de jubileumrit heb je gereden als je de gele vlag gepasseerd bent. Je 
was nu nog met de rit bezig.  

Henk 
Schopping 

 

Bedankt voor je deelname. De uitzetters hopen dat je een leuke middag hebt gehad en zien je graag 
terug op onze snertrit op 18 november 2018. Uiteraard is er dan voor iedere deelnemer een 
gratis kop snert. Uitzetters van de snertrit zijn Bertus en Henny van der Horst. 
 
14 oktober 2018 Uitzetters: Henk en Jannie Hazeleger 


