
 
Het is een tijdje rustig geweest rond de vraagbaak, maar nu, na de prachtige 
allerhanderit waarvoor de geroutineerde uitzetters Bertus en Henny van der Horst 
verantwoordelijk waren, kwamen er na de uitleg van deze rit vier vragen over een wel 
of niet goed geïnterpreteerde opdracht de bestuurskamer binnen. Daarom probeer ik 
u in deze uitleg enige verduidelijking over de vragen te geven. 
 
6. na situatieschets en gepimpte RC L 
Pimpen is een werkwoord dat zoiets betekent als opleuken of versieren, vaak op een 
overdreven of kitscherige manier. Het kwam vooral in trek onder jongeren aan het 
begin van de 21e eeuw. Modewoorden zoals deze, kunnen worden gebruikt om nieuwe 
maatschappelijke verschijnselen aan te duiden, maar soms worden 'nieuwe woorden' 
gebruikt voor al bestaande fenomenen. We noemen dit neologisme, een woord dat 
voor het eerst in een taal wordt gebruikt. Dit is niet zeldzaam, omdat het betreffende 
woord al enige tijd in onze taal is ingeburgerd. Vele neologismen worden nooit een 
veel gebruikt woord, andere slaan aan en worden na korte tijd veel gebruikt, zoals 
pimpen of gepimpt. In een dynamische samenleving vernieuwt de woordenschat van 
een taal zich snel en moet je toch proberen om daarmee op de hoogte te blijven en 
ondanks dat het bewuste woord niet in een woordenboek staat, wat overigens een 
leidraad c.q. beknopte handleiding is, ga ik er van uit dat bij alle (bijna) deelnemers 
aan een puzzelrit van AMBC Achterveld een behoorlijke dosis parate kennis over deze 
materie aanwezig is. Kortom, niet alles hoeft in een woordenboek te staan om in een 
rit te kunnen gebruiken. Daarom kan naar mijn mening het woord 'gepimpte' gewoon 
gebruikt worden. Een heel ander verhaal is dat de inlevering van het zgn. vragen-
briefje van deze equipe mij niet helemaal duidelijk is, want stel, je bent het niet met 
bovenstaande relaas eens, dan nog kun je de opdracht niet uitvoeren i.v.m. de niet 
gelijkwaardige controle op het voorbeeldenbord en daar heeft het woord 'gepimpte' 
niets mee van doen, maar waarschijnlijk heeft deze equipe dat over het hoofd gezien.  
 
42. na "A" L  M  B  C 
Over deze opdracht kan ik wat korter zijn in m’n uitleg, kortom het slaat helemaal 
nergens op deze tekst, ook niet na "A" links gaan, want dan voer je een deel van een 
foute opdracht uit en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Het kan uitgevoerd worden 
als in de routebeschrijving staat: na "A  M  B  C" L en dit aan de rechterkant van de 
weg onder elkaar staat: A 
 M 
 B 
 C 
Maar troost u, de schrijver van dit artikel had ook even een black-out en 30 
strafpunten. 
 
47. na de uitkomst van negentien min twee maal vijf 
Eerst even een uitleg over de nieuwe rekenregel van meneer Van Dale. De rekenregel 
is de volgorde waarin rekenkundige bewerkingen moeten worden uitgevoerd, een veel 
gebruikt ezelsbruggetje voor de achterhaalde Nederlandse volgorde van een eeuw 
geleden was: Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord…… Machtsverheffen, 
Vermenigvuldigen, Delen, Worteltrekken, Optellen, Aftrekken.  
Maar het regeltje van meneer Van Dale wordt niet meer toegepast, daar is de 
internationale regel voor in de plaats gekomen. Deze bestond trouwens al veel langer, 
Nederland heeft zich daar nu aan aangepast. Die regel zegt: Reken altijd eerst uit wat 
tussen de haakjes staat, daarna machten (kwadraat/wortel) berekenen, 
vervolgens vermenigvuldigen / delen in volgorde waarin de bewerkingen zich 
voordoen, van links naar rechts en tenslotte optellen / aftrekken, ook  in volgorde 
waarin de bewerkingen zich voordoen, van links naar rechts. Enkele voorbeelden geef 



ik hierbij aan; 16 : 2 x 4= 2 was de uitkomst van MVDWOA, nu is het 32, of 100: 10 x 
5 : 25= 2, of 12- 5 + 6= 13. 
U merkt er is niets magisch aan wiskunde, het is niet meer en niet minder dan een 
consistente set afspraken die toevallig nuttig zijn om de natuur en allerlei 
verschijnselen compact te beschrijven; wanneer deze afspraken over de nieuwe 
rekenvorm zijn geweest weet niemand. Het is dus slechts een afspraak en deze kan 
gewijzigd worden, bij deze, het nieuwe ezelsbruggetje kan dan zijn; Hallo Meneer, 
Wacht Van Dale Op Antwoord? (Haakjes, Machten/Wortels, Vermenigvuldigen/Delen, 
Optellen/Aftrekken) 
U begrijpt, om een lang verhaal niet langer te laten worden, dat voor de bestuurders 
in de rekenkamer het niet altijd gemakkelijk is om hierover een passend oordeel te 
geven aangaande de rekenopdracht in de rit. Na de neutralisatie van de opdracht, 
want dat gebeurt bij twijfel, kwamen wij er achter dat de uitzetters van de rit toch het 
gelijk aan hun kant hadden, maar ja … achteraf is het altijd goed kersen eten. 
Gelukkig heeft het de uitslag niet beïnvloed. We zullen als club hier in de toekomst 
zorgvuldiger mee om gaan. 
 
52. na palindroom L 
Een palindroom bestaat uit vele aantallen en vele verschillende vormen, enkele 
voorbeelden hiervan zijn spiegelwoorden of keerwoorden enz. Vervelen ga ik u niet 
met de geschiedenis van het palindroom, het volstaat dat u weet dat zolang de mens 
kan schrijven er al taalgrapjes uitgehaald werden en dus hiermee ook palindromen. 
De Oude Grieken leverden ons niet alleen de term palindroom 'palin' = terug en 
'dromein' = gaan = lopen. Zij bezorgden ons op de rand van een waterbassin in het 
oude Byzanthium ook het oudste geschreven palindroom "Nipson anomimata mi 
monan ospin" (Was je zonden, niet alleen je gezicht). Over deze opdracht in de rit 
kwam via de mail, van een deelnemer aan de allerhanderit, een vraag binnen of het 
woord 'peek', wat langs de route voorkwam, ook een palindroom is. Dat heb ik, na 
veel naslagwerk, gevonden en moet dan ook derhalve toegeven dat de vraagsteller 
gelijk heeft. Het zgn. keerwoord, wat ook een palindroom is, (Van Dale is hierin weer 
heel duidelijk) krijgt alleen een andere betekenis. Andere voorbeelden hiervan zijn: 
nettobedrag=gardebotten of kolk=klok. 
 
 
Met dank voor uw aandacht,                                                        Herman Vrielink 


