KONINGINNERIT 23 APRIL 2006
UITLEG A-B-C-klasse
PNT GOED FOUT

OMSCHRIJVING

3

D

De 12 personen waren wel aanwezig, maar zijn ze niet allemaal lid van het Koninklijk
Huis; Prins Friso en Prinses Mabel met hun dochter Luana zijn wel lid van de
Koninklijke Familie, met nog enkele personen hebben zij ook geen toestemming aan de
regering gevraagd voor hun huwelijk.

6

F

A-klasse;
De laatste mogelijkheid om voor het straatnaambord links te gaan was direct bij de
versprongen viersprong, als u doorreed dan nam u het tweede straatnaambord, de
situatie was trouwens overzichtelijk.

8

EE

Wat u eerst zag was een zeshoekig bord, een hexagonaal, iets verder bij de viersprong
stond het verkeersbord met de tekst STOP en dat is een prima achthoekig bord, een
octogonaal, nog een keer rondrijden langs de E.

9

HA X

Dit was inderdaad zo fout als het maar kan, in uw reglement en op het voorbeeldbord, in
de Moespot, staat en zag u de uitleg over een routecontrole, dit was dus geen RC maar
gewoon een blauw bord met een letter, X niet noteren.

10

C

Op het bord stonden, wanneer u goed keek, 3 goede verkeersborden, het verkeersbord
aanduidende Kinderen was namelijk gespiegeld, maar duidelijk zichtbaar in de verte
stond het 4e verkeersbord aanduidende Verleen voorrang aan bestuurders op de
kruisende weg, rechtsaf naar de letter C, daarna niet stempelen want er stond ook nog
een verkeersbord op aanduidende Verboden voor voetgangers en u moest toch even
lopen om bij de stempelcontrole te komen, tja.. als u alles goed doet wordt het ook
eentonig.

11

IIG

U zag in eerste instantie het bord met de tekst zeventien letters staan maar bij telling
waren dit er maar zestien, doch op de zichtbare routecontrole stond als herstelopdracht
ABC: EINDE WEG RECHTS dat zijn zeventien letters dus rechtsaf en nogmaals de
letter I noteren, moeilijk?...wel nee.

14

K

Door de woorden Na en en hebt u hier te maken met een volgorde die was er ook wel,
de brug en de WW lag en stond er prima, maar een b.v. mevrouw Scherpenzeel heb ik
niet geplaatst daarna wist u ook niet of u links of rechtsaf moest, even doorrijden naar
de routecontrole K.

15

JM

De tekst AMBC was geen probleem, het zat meer in de wegwijzer, althans de
wijkwegwijzer, deze wordt in het puzzelreglement Midden-Nederland niet omschreven
en daarom geen goede wegwijzer, daarna niet te snel keren bij de routecontrole er stond
een link geplaatste ritpijl achter een steen, na het keren automatisch naar links en de
volgende asfaltweg linksaf naar de M.

16

stempel

L

Het bordje met de tekst 2004-2005 zegt niets over een jaar, anders zou het ook nog
abstract zijn, wat niet als oriënteringspunt gebruikt mag worden, maar om u uit de brand
te helpen, jaar is een uier van een koe en die stond ergens op een boerenschuur, bent u
hier ingetuind, dan wil ik niet boertig doen maar voor een uitzetter van de rit is het wel
leuk.

21

N

Er stond inderdaad Texaco, dit is een niet reglementaire afkorting van een
oliemaatschappij, de benzinepompen zijn van het merk Tockheim en dat kon u nergens
zien, de tekst BRANDWEER was ook niet helemaal goed de B leek meer op een 13,
dus al met al deugde er helemaal niets, door naar N.

22

OR

Met al die kleinkinderen van Beatrix weet je het op het laatst ook niet meer, maar ja, bij
een puzzelrit moet je wel enige actuele-of parate kennis hebben, de dochter van Prins
Constantijn en Prinses Laurentien is namelijk Gravin.

22

OR

A-klasse;
Je kan tellen wat je wil maar als u voor de tweede RC naar links wil moet toch de eerste
RC weer geteld worden en dat is dubbel.

24

P

De vlag als afbeelding is geen nationale vlag maar een persoonlijke vlag van de
Koningin die bij aanwezigheid van haar in het land op Huis ten Bosch staat te
wapperen, doch, recht voor u hing wel een nationale vlag en daarvoor kon u prima
linksaf, op hetzelfde punt is dit de laatste mogelijkheid naar links.

29

QX

Zo’n lintje kun je niet bestempelen als prijs, het is meer een verdienste en een
onderscheiding, voor de zekerheid was er ook nog een bloem, ereprijs, geplaatst.

30

ST

Het jaartal 1980 was het jaar dat Prinses Beatrix niet als Koningin werd gekroond maar
ze werd ingehuldigd.

30

ST

A-klasse;
Of de RC aan de klinkerweg stond daar kun je over discussiëren een feit is dat de
volgorde hier niet juist is, omdat eerst de uitmonding van de weg komt, Klinkerweg L
kon ook niet, de weg had twee straatnamen, wat een gedoe bij dat kleine driehoekje.

34

B

Een verkeersbord VRW is officieel nog niet uitgevonden, het geplaatste bord heeft een
heel andere betekenis, doorrijden naar controle B.

35

U

U weet natuurlijk wel dat de Koningin dit jaar in Zeewolde en Almere komt maar
daarom vieren ze in Groningen en Warffum dit jaar toch echt wel Koninginnedag,
alleen Bea komt niet, gewoon uitvoerbaar naar controle U.

39

XV Een heel verhaal wat in principe wel klopt alleen de afkorting RVD mag niet in de
routebeschrijving staan, daarna niet controle V noteren deze stond voorbij de
herstelopdracht.

40

Y

42

K

43

E

41
tm
43

WAAKS

Een opdracht uit de oude doos waarmee heel veel rijders de boot mee zijn ingegaan dus
nog maar eens proberen of de groene brievenbus nu wel is opgevallen, automatisch
linksaf en op de einde weg asfaltweg R.
De naam van het meisje is geen Mies maar Zus of Jet, de poes heet Mies.

S

Niet alle afbeeldingen zijn paleizen een daarvan is Villa Eikenhorst waar de Prins van
Oranje en Prinses Maxima met kinderen wonen het is eigendom van het Huis van
Oranje, de overige gebouwen zijn wel eigendom van de Staat.
A-klasse;
Een kwestie van goed de wegen onthouden die u al hebt gebruikt, verder kwam u al na
de tekst HH vlak voor het pand van Karwei, nog een keer rond naar de letter A en bent u
er bijna uit met hopelijk de goed combinatie.
Voordat u het vraagt, het plaatsnaambord en de tekst LEUSDEN zijn twee verschillende
oriënteringspunten.

45

50

Z

B

52

53

57

A-klasse;
Er was hier een afbeelding van een rotonde geplaatst, dat mag, want bij een rotonde
hebben we het niet over wegen, die moeten op de bereden weg uitmonden.
De viersprong en brug waren niet zo’n probleem, maar van een verbordsbord heeft zelfs
de uitzetter nog nooit gehoord of gezien, door naar controle B.

C

DG

Ook een hele bekende opdracht, misschien iets te bekend voor sommigen daarom heeft
deze uitzetter er maar een bij geplaatst, niet gezien..dan 30 strafpuntjes.
De foto die u bij Beatrix zag staan was geen Margriet maar Marilène. Margriet Eshuis
stond iets terug, deze opdracht gewoon uitvoeren.

R

Pavarotti heeft een enorme mond maar om dit nu een galmgat te noemen is misschien
wat oneerbiedig en ook niet juist, de kerktoren heeft wel een galmgat en daarna kon u
1e weg R.

De uitzetters en controleurs danken u voor uw aanwezigheid en hopen dat u een leuke zondagmiddag hebt
gehad met deze puzzelrit van AMBC ACHTERVELD en spreken daarmee tevens de wens uit u allen
weer te mogen begroeten op een volgende rit.
Voor straks een veilige thuisreis.

Uitzetters: Herman en Hanny Vrielink

Controleurs: Henk en Jannie Hazeleger

Rittenkalender AMBC Achterveld
datum

naam

5 juni

Pinksterrit

3 september

Allerhanderit

8 oktober

Wijnrit

12 november

Snertrit

uitzetters

Joop van der Gronden
Henny en Frieda Slotboom
Joop van der Gronden
Vrielink/Hazeleger

LET OP: de inschrijving van de Pinksterrit is vanaf 08.30 tot 09.30 uur.
de starttijd is vanaf 09.00 tot 09.45 uur.
De andere ritdatums hebben een inschrijftijd vanaf 13.15 tot 14.00 uur.
en starten kunt u vanaf 13.30 tot 14.15 uur.

