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2

X

OMSCHRIJVING
De Paus is een kerkvorst en tevens vorst van de soevereine staat Vaticaanstad,
niet mee eens? dan zijn er nog genoeg vorsten op het dak van een huis.

4

B

Als een straat wordt aangeduid met een volledige naam dan moet deze ook
worden weergegeven in de routebeschrijving, dat was hier niet het geval.

5

MC

Het is belangrijk om het aanvullend reglement goed te lezen, u mocht dan ook
niet het plaatsnaambord "ORANJEDORP" zomaar passeren, u rijdt dan eigenlijk
de provincie Drenthe binnen, automatisch linksaf naar de letter M, even later
kon u ’t Jannendorp ook niet uitvoeren i.v.m. het ontbreken van de letter n en
dat is ook tekst, tjonge, tjonge wat een gedoe allemaal.

7

12
13
13

In verband met het feit dat er in de snertrit 2006 door iemand ritmateriaal is
geleend en tot op heden nog niet is teruggebracht hebben de uitzetters besloten
om er eens een droogrit van te maken om herhaling te voorkomen.
Een dozijn is natuurlijk 12 maar een boerendozijn is weer 13 en daar hoef je
geen agrarische achtergrond voor te hebben, als u het goed uitgevoerd heeft dan
kreeg u de volgende getallen op uw controlekaart 12 13 13, want na de controle 13
moest u nog steeds naar rechts en na einde weg rechts kwam u er weer langs.

9

E

10

D

G

Het is nergens toegestaan op openbare gelegenheden afval te storten, daarvoor
zijn speciaal aangewezen plaatsen, u kwam er dus ook nooit na.

14

H

15

FK

15

F

16

De Koningin is inderdaad voorzitter van de Raad van State, verder mocht u keren
bij controle E want er zat nog een klein weggetje tussen het verkeersbordje
eenrichtingsweg en deze controle en dat heft het karakter van de weg op.

De vlag van Denemarken is rood met een wit Scandinavisch Kruis, ze wordt ook
Dannebrog genoemd, dit betekent, Deense banier of Deens doek, de Deense vlag is
de oudste nationale vlag ter wereld, de oudste onbetwistbare bron stamt uit de 14e
eeuw, het verhaal gaat dat deze vlag zelfs voor het eerst gebruikt werd door de
Deense koning Waldamar II tijdens een veldslag in het jaar 1219.
Er stonden echt twee plaatsnamen op het bord, namelijk, De Hoek en Hoek van
Holland, er mag in dezelfde opdracht of de volgende opdracht onderdelen weer
gebruikt worden, kijkt u maar eens in het puzzelreglement art.8 sub f.

K

A-klasse; Aangezien er op een wegwijzer uitsluitend plaatsnamen mogen staan,
kwam het eigenlijk hier op neer dat, of het woordje De of de tekst van Holland er te
veel op stond, ook niet laten verleiden door de tekst ABMC want dat is geen ritpijl.

M

De koe was waarschijnlijk het probleem niet, maar om Billie turf zo aan te duiden
is geen goed Nederlands, eigennamen moeten altijd met een hoofdletter, echter een
dik boek noemen ze ook wel een turf en deze was aanwezig.

woordcombinatie

KROONjaar, keizersKROON, KROONprins, 10 bonuspunten voor u, als het
juiste woord op uw controlekaart staat.

17

Als u het scherp geplaatste verkeersbordje doodlopende weg had gezien ging u hier
automatisch links, op de volgende situatie wel uitvoerbaar, controle L is goed.

L
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21
N
Het bordje voor u bestond uit twee delen en dan staat er links op het bord de
tekst EIGEN WEG en laat nu die mogelijkheid volgens de aanvulling op uw
reglement niet aanwezig zijn, gedwongen naar rechts, en verder met punt 22.
23

XP

De "AMBC" stond nog net iets voor de letter "X" van de controle, de andere
"X"-en stonden op één bord en dat mag bij rangtelwoorden niet, het moeten
drie verschillende bordjes na elkaar zijn.

25

TTA

Een vlinderkast? nog nooit van gehoord, toch, beste puzzelritrijder het bestaat
echt, alleen bij de uitvoering van de opdracht moest u even opletten want bij
de eerste mogelijkheid stond een verkeersbordje aanduidende fiets/bromfietspad
althans dat moest het zijn ware het niet dat de uitzetters er weer aan hebben
"geknoeid", dus geen geldig verkeersbordje volgens de wet verkeerstekens,
gewoon linksaf en dan 2 keer langs de letter T.

30 st. Q

V

Een stempelvlag is natuurlijk geen vlag van een stempelcontrole, maar een
postzegel met daarop een tekst of zogenaamde golfstrepen is dat wel, en deze
briefkaart met zegel was er geplaatst.

31

S

U moest eerst zoeken naar twee willekeurige Willem’s, die waren ook geplaatst
namelijk Willem II en Willem Duis iets verder stond dan Willem I, bij deze na
na opdracht moet u eigenlijk de oriënteringspunten in een andere volgorde
uitvoeren dus van rechts naar links lezen.

35

W

Prinses Irene is niet de oudste dochter van prins Bernhard, iets verder was een
andere dochter zichtbaar en die is ook van prins Bernhard ( zoon van prinses
Margriet) en dat is een prima oriënteringspunt.

36

Y

De vraag is natuurlijk waarin de afkorting Z.O.Z. niet is toegestaan, in ieder
geval heeft het met het puzzelreglement niets van doen en kun je eigenlijk
concluderen dat de afkorting wel is toegestaan maar dat was de opdracht niet.

R

plaatsnaam zoeken WANNEPERVEEN, 10 bonuspunten voor u, als het juiste woord is ingevuld.
39 BC- klasse

De combinatieletters ABD of AD zijn voor u neutraal, de uitzetters vonden deze
opdracht toch iets te moeilijk, maar hebben dit voor u gedaan om er toch iets van
te leren, zie daarom in bijna gelijkenis de uitleg van de A-klasse.

38/39 ABCD

A-klasse; Met de herstelopdracht bij routecontrole A moet u eerst asfaltweg rechts
door de gescheiden rijbanen hebt u te maken met één weg, de ritpijl verwijst
u automatisch naar links en daardoor komt de zogenaamde groene brievenbus
midden in de weg te staan, gewoon doorrijden naar controle B, deze controle heft
de vorige herstelopdracht op en u gaat verder met opdracht 39 asfaltweg rechts,
maar aangezien u deze weg hebt gebruikt in opdracht 38 gaat u automatisch links
naar routecontrole C en de opdracht is gepiept.

40/43
EEOGNGP

A-klasse; Goed onthouden welke wegen u hebt gebruikt en het fietspad op de
juiste manier ingeschat dan kan het in feite niet meer mis gaan.
Kortom; eerst twee keer langs de controle E, dan voor het fietspad automatisch
linksaf naar controle O, "Utrechtsestraatweg" staat nu midden in de weg, door
met aanhoudend rechts naar controle G en dan bij de einde weg opdracht 42
uitvoeren, er zit een opdracht tussen, naar controle N, daarna opdracht 43 doen,
deze >voor weg< was nog niet gebruikt, naar controle G (2x) daarna naar controle
P als afsluiter, ach, achteraf is alles gemakkelijk, als u het in ieder geval maar
leuk vond, ondanks de fouten die u misschien maakte.

PNT. GOED FOUT
42
F
O
Een limerick bestaat uit vijf regels, dit waren in elk geval zes regels, ieder
BC-klasse
rijm heeft zo zijn code, een limerick is AABBA, wat u stond te lezen was
AABBCC, de verschillen in rijmen zijn veelzijdig, je hebt b.v. klinkerrijmen
(drank en ramp) pararijm, schrikkelrijm, volrijm enz., de limerick voldeed niet
aan de poëtische norm en daarom rijdt u door naar controle F.
43

GP
BC-klasse

De Gouden Koets is inderdaad een geschenk van de Amsterdamse bevolking
aan de toenmalige koningin Wilhelmina voor haar inhuldiging in 1898, op haar
huwelijk 7 februari 1901 met prins Hendrik reden zij voor het eerst in de Gouden
Koets, de makers van de Gouden Koets zijn de gebroeders Spijker.

48

U

Artikel 1 van het puzzelreglement schrijft dat de routebeschrijving in de Nederlandse taal moet zijn en dan is eenrichtingweg zonder s toch niet helemaal juist.

49

50

Z

V

54

55

Wat vond u vooral van de tweede afbeelding, was het een Jans of was het er geen,
ze zijn er in verschillende gedaantes, deze was helaas, na lang zoeken, nog het
meest toonbaar, de Janssens waren niet goed omschreven, dus gewoon doorrijden.
Willem van Oranje is wel vermoord in de Prinsenhof te Delft (1584) maar dat het
voor dit straatnaambord gebeurde schrijft de geschiedenis niet.

JR

B

U moet hier zoeken naar een straatnaambord Achterveld, als het plaatsnaambord
gepreciseerd wordt dan moet de volledige tekst in hoofdletters er achter staan, het
straatnaambord was aanwezig en daarom is dit punt uitvoerbaar.
Helaas weer een oriënteringspunt dat in strijd is met artikel 1 van het reglement.
Deze tekst SNITS staat namelijk in de Friese taal en sinds dat officieel is mag het
ook niet gebruikt worden in de routebeschrijving.

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

RITTENKALENDER
DATUM

28 mei
9 september
7 oktober
18 november

Controleurs: Henk en Jannie Hazeleger

AMBC
NAAM

Pinksterrit
Allerhanderit
Wijnrit
Snertrit

ACHTERVELD
UITZETTERS

Rob Belfi
Bertus en Henny van der Horst
Henk en Jannie Hazeleger
Johan en Wendy van der Hoef

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.

