
                         Uitleg Allerhanderit 9-9-2007, A.M.B.C.  "Achterveld"

Opdr. Goed Fout Motivatie:
C-klasse:

1 B Y U start bij de blauwe vlag. Dan mag u de blauwe vlag in de
Rentinckstraat, die u als startvlag gebruikte, niet opnieuw
als oriënteringspunt gebruiken, omdat u deze dan al
gepasseerd bent  en dus achterwaarts is. Door de rit-
pijl  aan de Jan van Arkelweg gaat u gedwongen rechtsaf
en als u dan meteen weer naar rechts kijkt, hangt daar
nog steeds de blauwe startvlag en die kunt u nu wel
gebruiken. De startvlag is niet in de vorige genummerde
routeopdracht gebruikt.

A/B-klasse:
1 B Y De blauwe vlag is de controle en de RC "B" kunt u daarna

als oriënteringspunt gebruiken om dan na het geheel
naar links te gaan, omdat er geen komma stond tussen 
de woorden controle en voor.

A-,B- en C-klasse:
4 AZ Z Eerst stond er Johnny Heijtinga, dat is niet de juiste naam. 

 of AAZ Johnny Heitinga zou de goede naam zijn als het woord
Ajaxied goed in uw routebeschrijving stond, dit is echter
niet goed Nederlands, dient Ajacied te zijn.

6 C V Pimpen betekent opleuken of versieren. De RC was hier
zo veranderd dat die niet meer overeenkomt met het
voorbeeld in het reglement en het voorbeeldenbord.

9 D E X Bij het eerste logo waren de ogen van de vissen niet
meer aanwezig en bij het tweede logo zwom het kleine
visje de verkeerde kant op.

C-klasse:
15 OFG EL AL is inderdaad een naam van een luchtvaartmaat-

schappij (Israël), maar volgens het reglement ook een
herstelopdracht en deze gaat voor op uw routebe-
schrijving. RC "F" kapte deze opdracht meteen af.

A/B-klasse:
15 OFFFG Zie C-klasse, maar bij RC "F' stond voor u: BM 15: ER en

doorgaan met opdracht 16. Toen u bij RC "F" kwam was
u niet bezig met opdracht 15 maar met de herstelopdracht
EL AL dus deze eerst uitvoeren en de derde keer bij
RC "F" bent u wel bezig met opdracht 15.

A-,B- en C-klasse:
21 H I Degene die met Pinksteren hebben meegedaan zijn 

al getest op hun kennis van Italië. Deze uitzetters deden 
er nog een schepje bovenop. Fiat en Ferrari zijn namen
van Italiaanse automerken. Bugatti is een Frans merk.

23 L K   De joker mag dan wel de drieënvijftigste kaart van een 
kaartspel zijn, maar de uitzetters hadden het verkeerd in
de routebeschrijving gezet, volgens het reglement moet
er in de routebeschrijving dan 53e staan. 



    
Opdr.   Goed   Fout Motivatie: 

C-klasse:
24 M Q Wat knotels zijn en een hiepeltje dat weten wij ook niet, zomaar 

verzonnen. 

A/B-klasse:

 

24  M I L K Een iets wat pittige opdracht voor de A/B-klasse. 
 M I L K U ging steeds weer opnieuw beginnen met opdracht 24.

 

 M I L K Tijdens opdracht 24 mag u ieder leesteken maar éénmaal ge- 
 M I L K bruiken, maar het reglement geeft tevens aan dat je onderdelen

M Q mag gebruiken en het gehele oriënteringspunt, laat nu het
gehele oriënteringspunt ook een leesteken zijn, het zogenaamde

 

beletselteken, dus in totaal 4 x uitvoerbaar   

26 P De DLW sluit een weg af, zodat deze als niet aanwezig moet
worden beschouwd, dus een opdracht als deze kan niet omdat
de weg niet aanwezig is.

C-klasse:
29 N De letter i stond als kleine letter tussen de "  " en dat dient een  

hoofdletter I te zijn. 

A/B-klasse:

 

30 H U zocht naar allemaal losse letters, daarom hadden de uitzetters
dit bord gemaakt, maar voordat u voor de eerste keer bij dit
bord kwam kon u al rijdende op de parkeerplaats al de eerste
letter waarnemen, namelijk de "N" (van de RC), daarna van het
geplaatste de letters "E", "P", "P" en "E" en na een extra rondje 
de "R" öm daarna naar links te gaan.   

34 S T Of Dikkertje Dap het bekendste liedje is doet er eigenlijk niet toe,
de letters M.G. achter Annie is een niet toegestane afkorting. 

37 T S Een pylon wordt ook wel kaboutermuts genoemd en de pion  
zat aan het paaltje, rest was afleiding.

B/C-klasse:

 

42 U W De tekst op het bord komt niet overeen met de tekst van uw 
routebeschrijving, enkel de A staat tussen aanhalingstekens.

A-klasse: Eigenlijk staat er iets vreemds als totaal opdracht, n.l.:
42 U na "A" L M B C.

A-klasse:

 

43 A A Voor de weg en de RC naar links en op het terrein op zoek
en U U naar de Nederlandse plaatsnamen, deze trof u aan:
44 W Een, Drie en Acht.

Na de plaatsnaam Een op het terrein naar links, daarna kon  
u na de plaatsnaam Drie niet dezelfde weg gebruiken, maar 
ook niet de voorweg van de vorige opdracht, dus gedwongen
naar rechts en daar nog tweemaal de RC "U" ophalen.



Opdr.   Goed   Fout Motivatie:

A-,B- en C-klasse:

 
47 CD B De uitkomst is niet vijfentachtig maar negen, eerst vermenig-

vuldigen enz. 

50 E oudhollands is niet goed geschreven, dient volgens de
Nederlandse taal zo geschreven te worden: oud-Hollands.

52 CD B Een palindroom is een woord wat van links naar rechts en
van rechts naar links gelezen, hetzelfde woord is.
Echter langs de route stond een foutief Nederlands woord,
namelijk PARTERETRAP, dit dient PARTERRETRAP te zijn,
maar tevens kwam u ook na NEGEN en dat was de juiste
palindroom.

62 F Een 1 liter fles en een fles met 0,5 liter blijft gewoon een fles,
dus twee hele flessen.

67 G Sinds 24 augustus 2006 mag Pluto geen planeet meer genoemd
worden, u kwam niet verder dan twee namen.

A/B-klasse:
69 R In de aanvulling stond dat terugverwijzende ritpijlen als niet

aanwezig diende te worden beschouwd.

C-klasse:
69 R Een opdracht voor u waar niets mis mee is.

 *.*.*

Dank voor uw deelname en tot ziens, de uitzetters:
Bertus en Henny  van der Horst.

Volgende rit bij A.M.B.C. "Achterveld" is de wijnrit op 7 oktober 2007 met als
uitzetters Henk en Jannie Hazeleger.

Aanstaande donderdagavond 13 september 2007 is er in Hierden bij Harderwijk ook
een puzzelrit. Als uitzetters zijn we nauw betrokken bij de club in Harderwijk en
dan maken we graag van de gelegenheid gebruik om deze rit onder uw aandacht te
brengen.
Inschrijvings-, start- en finishadres: Sporthal De Rumels, Kleine Mheenweg 8 te
Hierden.
Inschrijven kan vanaf 19:00 uur tot 20:15 uur en starten vanaf 19:31 tot 20:15 uur.
De prijsuitreiking is omstreeks 22:30 uur.


