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Op-
dracht Goed Fout  

3 A   
Langs de route komt u wel een bord tegen 'einde-zone-30km'. U blijft nog 
steeds in de bebouwde kom rijden, maximum snelheid 50 km/u, dus is deze 
opdracht niet uitvoerbaar. 

4 B   De plaatsen bevinden zich in 3 verschillende provincies, maar de namen die de 
uitzetter heeft geplaatst bevinden zich op Utrechts grondgebied. 

6   C 

De witte slagboom zit zo vast als een huis gespijkerd en kan nooit de weg 
afsluiten. Voor het bord aanduidende doodlopende weg zit nog een klein 
landweggetje naar rechts. Op dit punt voert u de opdracht 2e weg links uit, dus 
niet naar de foute RC. 

7 D DD 
Een schrikplank wordt gebruikt op steigers als kantplank en om voorbijgangers 
tegen vallend puin te beschermen. Een schrikhek wordt gebruikt ter beveiliging 
en waarschuwing van het verkeer. 

10   F Of de weg Groenkreatief heet, weet ik niet, maar wel dat het bord voor de weg 
staat en dus de opdracht niet uitvoerbaar is. 

12   G De plaatsnaam Stoutenburg bestaat echt. Nu slaat u voor Stoutenburg af, maar 
later gaat de route erdoor. 

13   H Een burg is ook een kasteel en wordt ook wel als burcht geschreven. Een foto 
van een kasteel hadden we geplaatst net na de brug op een paaltje. 

14   I Een klassieker bij de omschrijving voor asfaltwegen, er stond namelijk 
asFLatweg en het moet natuurlijk zijn ASFALTWEG. 

15   J De wijnfles en de boom zijn allebei aanwezig. Alleen de boom met zijn hele 
kroon komt niet na de wijnfles, dus is deze opdracht niet uitvoerbaar. 

18   K 
De naam SMINK is bijna niet te missen. Kijkt u heel goed, dan ziet u verticale 
banen achter blauwe letters en dit zijn aparte platen, dus bevindt deze tekst zich 
op meerdere ondergronden. 

24   L De gezochte tekst is duidelijk aanwezig, alleen rechts onderaan op het bord 
staan nog meer kleine letters, dus is deze opdracht ook niet uitvoerbaar. 

26    M / 
MM  

Zonder een wiel waren we hier niet aangekomen, dus een heel belangrijke 
uitvinding. Een wiel zag u op het verkeersbord dat waarschuwde voor fietsers. 
Daarna zag u nog een gloeilamp, deze stond er als afleiding. 

    stempel Langs de gele streep mag u niet stoppen, zie Artikel 23-1-g van het 
Wegenverkeerswet 1994. Dus NIET stempelen. 

  N   Na de gele streep kon u nog recht doorrijden voor het gebouw langs. 

36     
A-

klasse 
O P 

Voor u zag u een verkeersbord Doodlopende weg, dus ging u gedwongen naar 
rechts. Daarna kwam u weer bij een bord Doodlopende weg, alleen stond deze 
in bij-positie (bord staat niet in de weg, maar bij het kruisingsvlak), dus 
doorrijden om het gebouw heen en opdracht 35 uitvoeren. Ging u wel bij het 
bord linksaf, dan vond u achter een ander gebouw een foute RC. 

40 EQ   Zag u hier een wereldbol in? Wij niet. Dus doorrijden naar de goede RC. 
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41 R   Nog een mooie rechtdoorrijder voor de goed oplettende navigator. 

43 EQV   Kleuren genoeg. Na wat gezoek is deze opdracht uit te voeren. 

47   W Wat u hier aantrof was een PAPERclip, het Nederlandse woord hiervoor is 
papierklem. Het woord PAPIERclip bestaat niet. 

52 EQ   Nog een schrijffoutje, het moet zijn pIramide. 

55 X   Een kruispunt kennen we niet als wegsituatie, wel een viersprong, zie punt 6 
van het puzzelreglement. 

58   Y 

Wat u zocht was geen tekst, anders had er "750" in uw routebeschrijving 
gestaan. Bij het grote transportbedrijf dat ervoor zorgt dat wij op tijd onze 
spullen thuis krijgen, stonden diverse borden met een tekst die leek op DHL, 
alleen zijn deze letters doormidden. We hebben zelf een bordje geplaatst met 
DHL erop. Dit is 750 weergegeven in Romeinse cijfers, namelijk D = 500, H = 
200 en L = 50, dus gewoon naar rechts. (Vergelijk het met een opdracht als: na 
vijf R; deze opdracht voert u ook uit na het passeren van een V.) 
Deze opdracht is geneutraliseerd, omdat in de routebeschrijving de 750 voluit 
geschreven had moeten worden. Dus: na zevenhonderdvijftig R 

67 Z   Goed gelet op het onderbord onder de doodlopende weg, namelijk dat u nog 
500 meter rechtdoor kon rijden. 

    stempel 

Wel goed letten op de verkeersborden die langs de weg geplaatst zijn, namelijk 
de  borden aanduidende STOPverbod. U werd 2x gedwongen naar rechts te 
gaan, zodat u nog steeds op dezelfde weg zat en dus het STOP-verbod nog 
steeds van kracht was, dus NIET stempelen. 

71   A Als oriënteringspunt kunt u het bord aanduidende verbod stil te staan uitstekend 
gebruiken, dus gewoon linksaf. 

77 CRHD   
U zocht de tekst RC. Wel ondertussen de RC's C en R opschrijven, vervolgens 
de RC H opschrijven. U zoekt nog steeds de tekst RC, die u uiteindelijk naar de 
herstelopdracht bracht. 

81   E 
Kombord en viersprong waren aanwezig. Maar of er wijn in de houten vaten zit 
of ooit in heeft gezeten, konden we niet ontdekken. Misschien waren het wel 
whiskyvaten. 

84   FG Tussen de struiken hing een gele veer van een vogel. Een veer bestaat uit een 
pen en een vlag. Een gele vlag, dus bent u hier gefinisht. 

 
De volgende rit van de AMBC Achterveld is de SNERTRIT op 12 november 2006. Iedere deelnemer 
krijgt na de rit een kop snert. De rit wordt uitgezet door Herman en Hanny Vrielink uit Rhenen en Henk 
en Jannie 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 en controleurs Henk en Jannie Hazeleger. 


