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2  AB Gelijk om de hoek stond al een klein verkeersbordje met verplichte rijrichting 
naar links, daarna kunt u R van opdracht 2 alsnog uitvoeren. 

7 P  De tekst was aanwezig, daarna zat er een schrijffoutje in nl. viesprong en dat 
moet natuurlijk zijn viersprong. Dus doorrijden naar de goede opvanger. 

10 I  
De nationaliteitsletters van motorvoertuigen in Albanië zijn AL. Laat dat nou 
ook een herstelopdracht zijn, dus eerst asfaltweg L uitvoeren en daarna verder 
met de opdracht. 

11 N C 

De tekst was aanwezig, daarna zocht u 2 kwasten en die waren er ook. Maar  
elke boom langs deze weg heeft zijtakken en deze verbindingen worden ook 
wel kwasten genoemd. Dus was deze opdracht al direct na de eerste boom na 
de tekst uit te voeren. 

15 K D De éénrichingsweg is voor u niet aanwezig, want u mag er van deze zijde niet 
inrijden, dus doorrijden naar de goede opvanger. 

20  L 
Niet de aanlokkelijk geplaatste L gebruiken, want hiervoor passeerde u al een 
DLW-bord. De letter D van DLW betekent 500 en de letter L is 50, dus is 
deze opdracht na het DLW-bord al uitvoerbaar.  

22 S  De tekst was aanwezig, daarna zag u een verkeersbord met een rode pijl en 
een zwarte pijl. Maar we vroegen naar een rode. Wat rode? 

24  F De vlaggenmast is aanwezig, de paal voor u is ook aanwezig maar of hier ook 
een verkeersbord aan hoort te hangen, dat konden we niet zien. 

31  G U wilt toch van de hoofdpijn af zien te komen, dus naar de goede opvanger. 

34  H 
Wij konden niet lezen wat er op het bord aan de muur stond, want we lezen 
van links naar rechts en van boven naar beneden. Deze opdracht was niet uit 
te voeren. 

39 T  Eén van de teksten stond op meerdere ondergronden, dus was deze opdracht 
niet uitvoerbaar. 

41 st. 
E  

U wordt gedwongen om voor het hekwerk naar rechts te gaan. Daarna kunt u, 
als u goed naar rechts kijkt, bij de doorsteek een hekwerk zien, dus is de 
opdracht hier uitvoerbaar. Ziet u dit hekwerk niet, dan rijdt u door en wordt u 
gedwongen naar rechts te gaan en mist u de goede stempelcontrole. 

46  M Cd is de afkorting van compact disk en deze afkorting staat niet in ons 
reglement. 

48  Q Niet doorrijden tot de ritpijl, want dan gaat u gedwongen naar recht. Dus voor 
de ritpijl al rechtsaf de parallelweg op en zo rijdt u om de foute controle heen. 

50 R  
Direct na de herstelopdracht 'doorgaan met opdracht 50' begint de fietsstrook. 
De paddestoel is ook aanwezig, alleen de fietsstrook loopt dan nog steeds 
door. Volgordeprobleem, dus even doorrijden naar de goede opvanger. 

51 st.  
Deze opdracht heeft u pas uitgevoerd als u voorbij de volledige weg met 
gescheiden rijbanen bent. U kunt met opdracht 52 dus niet dezelfde weg terug 
nemen, maar doorrijden naar de goede stempelcontrole. 

53 R  Voor iedereen. 

55  U Bijna alle oriënteringspunten zijn aanwezig, behalve paddestoel met roodwitte 
stippen. Deze paddestoel? had wel witte stippen. 

58 st.  Nog een tekstval, dit moet natuurlijk plaatSnaambord zijn. 
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59  W U kunt al direct na de tekst rechtsaf, omdat u hier het verkeersbord ziet en de 
weg ook oriënteringspunt is (zie artikel 8.b.4. van het reglement). 

66  X De plaatsnaam moet zijn RaamsdonkSveer en dat stond niet op de WW. U 
miste de 2e S, dus geen goede WW. 

71 I  U bent 3 viersprongen gepasseerd, komt daarna voor cafetaria "DE ARKEL" 
aan, alleen staat er meer tekst op, dus is deze opdracht niet uitvoerbaar. 

73 TJ  
De bank die u vond is gedeeltelijk van hout, maar ook van beton. Overigens 
had er dan moeten staan een bank van hout en dat stond er niet. Wel even de 
RC T in het weggetje net voor het doodlopende weg bord meepakken. 

75  Y 

Na de pinksterbloem kon u naar rechts bij een klein weggetje dat loopt langs 
een schuur. Heeft u deze weg niet gezien en bent u de asfaltweg R ingegaan 
met het verkeersbord doodlopende weg (wat voor u niet aanwezig is), dan 
rijdt u naar de foute controle. 

78  OO 

De berkenbomen die u langs de route zag, kunnen de plaatsnaam Berk, dat 
ligt bij Etten-Leur, voorstellen. Vond u dat niet, dan waren er nog huizen, een 
1 en een 3 en dat zijn ook voorstellingen van plaatsnamen. Bij de eerste 
mogelijkheid was de opdracht dus al uitvoerbaar. Vond u dat allemaal niks, 
dan kwam u nog een afbeelding tegen van bergen en dat is een plaats in 
Noord-Holland, maar dan deed u het helemaal fout. 

81  Z 
Voordat u naar De Moespot komt om in te schrijven voor onze 
autopuzzelritten, komt u al langs deze kerk. Laat er nou ook nog een bord bij 
de ingang van de kerk staan, dus kunt u gewoon de opdracht uitvoeren. 

82 P A 

In het aanvullend reglement punt d. staat dat als u een miniatuurverkeersbord 
als oriënteringspunt heeft gebruikt, deze daarna voor u niet meer aanwezig is 
en dat is hier het geval. Dus is deze opdracht gewoon uit te voeren, omdat u 
hier niet gedwongen naar links gaat. 

    
 
Ik heb geprobeerd om u een beetje te helpen met het opschrijven van de RC's. Misschien kreeg u 
onderweg het woord PINKSTERRIT in de gaten. Aan het einde van de rit waren de goede RC's JP 
en niet mijn voornaam JOOP. Hopelijk heb ik u niet al te veel in verleiding gebracht om de 2 O's bij 
opdracht 78 te noteren.  
 
Graag zie ik u weer terug op een van de volgende ritten van de AMBC Achterveld:  
 

  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 van 13.15 tot 14.00 uur. 
 
Bedankt voor uw deelname en graag tot ziens. 
 
 Uitzetter: Joop van der Gronden. 
 Controleurs: Henk en Jannie Hazeleger.  


