
AMBC ACHTERVELD   uitleg  LENTERIT 2006 
 Goed Fout  

2. VQ  
Op de naam HAZELEGER was een los bordje EL geplaatst. EL is een 
herstelopdracht: einde weg links (zie artikel 3.e.). Doorrijden tot routecontrole 
Q, want u was bezig met een herstelopdracht en niet met opdracht 2.  

3. BPB  
Brandende kaarsen waren op het plaatje aanwezig. Geen enkel probleem dus, 
want afbeeldingen van objecten zijn gelijk aan werkelijke objecten, zie artikel 
8.a.2..  

7.  L Als achterveld kunt u natuurlijk niet de plaats Achterveld gebruiken. Wij 
hadden een plaatje bijgeplaatst met het achterveld van een volleybalveld. 

9.  M Een stripfiguur heeft niets met striptease te maken, maar alles met 
stripverhalen. 

AB 
11. KA  De kiwi was als vrucht niet tussen het fruit te vinden, maar wel als vogel op de 

rumpot. Ook de smurfen waren present. 
C 
11. A  Een banaan was tussen het fruit te vinden. De smurf en kleerhanger stonden  

niet in de aangegeven volgorde (zie artikel 8.c.). 

15. G  De lampen waren allemaal aanwezig, maar tl-buis is geen toegestane afkorting 
volgens ons reglement, zie artikel 7. (tl staat overigens voor tube light). 

16. D  Heeft u het typefoutje gezien? Zessenzestig? U was toch niet afgeleid door de 
Romeinse getallen. 

18. O E De zonnebloem en dahlia zijn natuurlijk geen lentebloemen, maar zag u ook de 
pot met narcissen, voorzien van een kaartje geplaatst door de uitzetter. 

AB 
22. W WW 

De DLW stond los in een buis en kunt u dus niet als oriënteringspunt 
gebruiken, zie artikel 8.a.. De DLW voldoet overigens wel aan het gestelde in 
artikel 5.f.. 

C 
22. W WW Weet u wat een routekontrole is? Wij niet. 

25.  R Een mimitafeltje is één tafeltje van een stel in elkaar schuivende bijzettafeltjes. 
De afbeelding voldeed prima. 

29. H  Einde weg R voerde u niet uit op de Broekerweg, als u het bord aanduidende 
doodlopende weg zag (zie artikel 5.f.). 

A 
31. 

CD    
in 1 vak Y De tekst CD was aanwezig. Als routecontrole mag u zowel CD als 400 

opschrijven, want dat is een Romeins getal (zie aanvullend reglement i.). 
BC 
31. 

CD 
neutraal Y De tekst CD was aanwezig.  

33. st. A Of u de stempelcontrole een onbemande post vond, maakt niet uit. Er waren 
onbemande deurposten genoeg om de opdracht uit te voeren. 

37. JN 
andere 
combi-
natie 

Zwart-wit kopieën van verkeersborden met rode en blauwe kleuren zijn 
natuurlijk geen verkeersborden meer. Van de zwart-witte verkeersborden was 
er maar 1 juist, dus de opdracht was op geen van de drie situaties uitvoerbaar. 

39. X XC / 
C 

Eén van de huisnummerborden bevatte de herstelopdracht: doorgaan met op-
dracht 27. Deed u dit ook, dan heeft u de RC C niet op uw controlekaart staan. 

AB 
44. UTT  

Voor de ritpijl gaat u gedwongen naar rechts. Na te zijn gekeerd, komt u langs 
een tegen de rijrichting in wijzende pijl. Deze mag u niet volgen, maar wel als 
oriënteringspunt gebruiken. Daarna eerst nog gedwongen naar rechts en 
vervolgens de opdracht uitvoeren. Dus tweemaal langs RC T. (Zie artikel 4.a.) 
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C 
44. UTT  

Voor de ritpijl gaat u gedwongen naar rechts. Na te zijn gekeerd, eerst  
gedwongen naar rechts en vervolgens de opdracht uitvoeren. Dus tweemaal 
langs RC T.  

46.  S 
Be Ha is geen kledingstuk, zelfs geen supergrote beha zoals op het plaatje. 
Direct achter deze afbeelding zag u een Chinese dame op de markt , genaamd 
Be Ha, zoals blijkt uit het onderschrift. 

AB 
48. I 

gespie-
gelde Q 

Op het oranje bordje staat een gespiegelde Q, dit is dus geen RC. Het 
spiegelbeeld is geen vast oriënteringspunt. U mag geen RC's noteren, er zijn 
immers helemaal geen RC's.  

C 
48. I 

gespie-
gelde Q 
neutraal 

In de spiegel staat geen letter, wel eventueel het spiegelbeeld van een figuur als 
u op de juiste plaats staat. Dit is geen vast oriënteringspunt, zie artikel 8.a..  

AB 
51. K EK / 

FK  
Ondanks het afwijkende lettertype zoekt u een straat met de naam Lentebode. 
Echter, op het straatnaambord was de naam niet onderstreept (zie artikel 10). 

C  
51. EK K / 

FK  
Ondanks het afwijkende lettertype zoekt u een bord met de tekst Lentebode. 
Deze tekst vond u op het eerste bord. 

53. K  AK Het fruit was nog steeds aanwezig. Als blauwe knaapjes kon u niet de smurfen, 
maar wel de blauwe kleerhangers op hetzelfde plaatje gebruiken. 

55.  M 
U mag niet met een motorvoertuig met aanhangwagen in deze weg. Er zijn 
vast wel andere manieren te bedenken om met een aanhangwagen deze weg in 
te gaan. 

58. P  
De leuning van de brug kunt u niet gebruiken als leuning, want dan heeft u een 
volgordeprobleem (zie artikel 8.c.). De bijgeplaatste bank had ook een leuning. 
Opdracht is dus uitvoerbaar. 

63.  C 
U zocht uitzetters en niet de namen van de uitzetters. U weet toch wel dat 
uitzetters ook spijlen met gaatjes zijn, waarmee een geopend raam op een pin in 
het kozijn vastgezet kan worden.  

 
De uitzetters (van de lenterit) hopen dat u plezier heeft beleefd aan deze middag en zien u graag terug op een 
van onze ritten. 
 
De volgende ritten van de AMBC Achterveld worden gehouden op: 
 

  23 april koninginnerit uitgezet door equipe  H. Vrielink uit Rhenen. 
  5 juni pinksterrit uitgezet door equipe  J. van der Gronden uit Renkum. 
  3 september allerhanderit uitgezet door equipe  H. Slotboom uit Apeldoorn. 
  8 oktober wijnrit uitgezet door equipe  J. van der Gronden uit Renkum. 
  12 november snertrit uitgezet door equipes  H. Vrielink uit Rhenen en  
     H.J. Hazeleger uit Scherpenzeel 
 

Inschrijven en starten in De Moespot te Achterveld: 
alle ritten behalve Pinksterrit van 13.15 tot 14.00 uur. 
Pinksterrit    van 08.30 tot 09.30 uur. 
 
Bedankt voor uw deelname en graag tot ziens. 
 

      Maart 2006 
      Uitzetters: Henk en Jannie Hazeleger 


