
18 maart 2007      Uitleg  Lenterit
opdracht goed fout uitleg

2 A Dit is een foto van de Algemene Ledenvergadering 2007, maar u kunt niet zien of 
horen of deze foto in het begin of halverwege de vergadering is gemaakt.

5 C BC De WW staat niet in de bij-positie, maar in de voor-positie, dus is deze opdracht niet 
uitvoerbaar.

9 D Op een WW die niet door de uitzetter is geplaatst moet een plaatsnaam in Nederland 
voorkomen. Klettersteeg is dat niet.

10 F EF / 
EEF

Niets meer gemeen hebben dan de Euro is het eerste nieuwe eurospreekwoord, dus 
gelijk naar links. Het muntje (van de Albert Heijn) hing er als afleiding en wordt het 
karretje genoemd.

12 H GH De bank is een links oriënteringspunt, dus om het driehoekje rijden.

14 I Als de navigator goed gelezen heeft, miste deze de komma voor de T .

17 J Een richtingwijzer is een onderdeel van de auto waarmee voorgenomen verandering 
van rijrichting wordt aangegeven. Duidelijk aanwezig op de oude "kever".

18 K A B C is de afkorting voor Aruba Bonaire en Curaçao, dus geen goede afkorting 
volgens ons reglement (zie artikel 7).

19 L De verkeersspiegel is aanwezig na de viersprong.

25 M Dit is geen wegversmalling maar wel een wegverlegging, weliswaar om ook de snelheid
eruit te halen, maar de weg blijft wel even breed.

29 N / NN Het heilig getal is 7. Dit vond u op een brandweerpaaltje. Het getal 11 wat ik geplaatst 
had is niet juist.

31 A OA Op het lucifersdoosje staat de afbeelding van een zwaluw, dit is ook een lentebode.

33 O AO In hetzelfde lucifersdoosje zaten ook nog lucifershoutjes, alleen deze zijn al een keer 
gebruikt, dus zijn het geen aanstekers meer en is de RC nu fout.

35 Q
Dit zijn 2 omschrijvingen voor dezelfde situatie, dus doorrijden naar de goede 
routecontrole. U mag in één routeopdracht een oriënteringspunt maar één keer 
gebruiken.

41 RZ

De datum van deze rit is 18 maart en dat valt nog in de winter, dus niet naar links na 
het bord LENTE, want dan doet u het fout. Ook niet na WINTER naar links, dan doet u 
het ook fout, want de tekst was verknipt. U moest eerst einde weg R (ER), maar u 
kwam in een opvanger die u verder liet gaan met opdracht 45.

46 S
Bij het driehoekje waar u gelijk links kon (opdracht 46) staat gelijk links een bord 
FIETSPAD. Nu niet denken dat dit geldt voor de hele breedte van de weg, want alleen 
links is het fietspad en rechts daarvan kunt u met de auto langs.

49 P NP Een routebeschrijving bestaat uit genummerde opdrachten, volgens uw reglement 
artikel 2.

51 Q De opdracht kon u direct na de tunnel voor de boom uitvoeren.

52 RT S
De eerste asfaltweg gemist? De opdracht was uitvoerbaar bij een klein asfaltweggetje. 
Bij de tweede mogelijkheid was de opdracht niet uitvoerbaar, want het eerste gedeelte 
was asfalt, het tweede gedeelte waren ijzeren spoorstaven.

54 Y UWX Het eerste gedeelte van de weg had geen naam. Als u na de paddenstoel R ging, 
kreeg u precies hetzelfde, dus was deze opdracht niet uitvoerbaar.



58 VZ Z / MZ De tekst WELKOM staat onder een afdak, dus niet in een opstal..

63

OOO
OOO
OO 
OB

De volgende plaatsen komen voor: Boer, Winkel, Witte Paarden, Hengstdijk, Een, 
Spanbroek, Groenekan, Joppe. Op het tweede bordje nog de plaatsnaam Gauw. Dus 
totaal 9 plaatsnamen.

66 C Dit is een adviessnelheid, maar u mag hier wel maximaal 80 km/uur rijden.

73 E Amersfoort is een links oriënteringspunt en dat mag niet.

77 P Dit bordje was in 2 stukken verdeeld. Gel is hierdoor een straatnaambord, Een is wel 
een plaatsnaam en wijst naar een richting.

79 G BZN heeft natuurlijk goede muziek, maar het blijft nog steeds een afkorting die niet in 
ons puzzelreglement voorkomt.

86 H Wel goed op de kleur van de ritpijl blijven letten, dit was een zwarte pijl met witte letters,
dus geen ritpijl.

93 I De maand mei heeft 31 dagen dus heeft hij ook 30 dagen.

96 JJ Ik heb ooit ook een rijbewijs gehaald, maar ik kreeg het toen van de mensen die er 
werkten.

98 K Een schrijffoutje, moet natuurlijk zijn: eerste weg links

102 L
Het bekende gele bordje wat u langs de autosnelwegen vindt daar waar u maar 100 
km/uur mag rijden, deze was ook nog omcirkeld dus was dit een herstelopdracht, dus 
niet links af maar rechtdoor.

104 M U zag een foto van de uitzetter zonder naam, dus dat kan nog iedereen zijn. U zocht 
een naam en geen foto.

N Niet laten verleiden tot het finishen bij de blauwe vlag, maar doorrijden naar de gele 
vlag.

Rit: Uitzetter:

22 april Oranjerit Herman en Hanny Vrielink uit Rhenen

28 mei Pinksterrit Rob Belfi uit Apeldoorn

9 sep- 
tember

Bertus en Henny van der Horst uit Harderwijk

7 okto-
ber

Wijnrit Henk en Jannie Hazeleger uit Scherpenzeel

18 no- 
vember

Snertrit Johan en Wendy van der Hoef uit Barneveld

Locatie:
Cultureel centrum "De Moespot", Jan van Arkelweg 6 te Achterveld.

Voor alle ritten behalve de Pinksterrit:
Inschrijven van 13.15 tot 14.00 uur
Starten van 13.30 tot 14.15 uur.

Pinksterrit:
Inschrijven van 8.30 tot 9.30 uur
Starten van 9.00 tot 9.45 uur.
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