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 Goed Fout  

2.  K / B 
De chardonnaydruif en de rieslingdruif zijn wijndruiven, de Elzas is een 
wijnstreek in Frankrijk. Een elzasdruif bestaat niet. 

4.  
M / 
MM 

Door het mini-verkeersbord werd de weg voor u een ruiterpad en daar mag u 
met de auto niet in. U ging dus voor het verkeersbord gedwongen naar rechts. 

6. 
 

 
A / 
AA 

Door de uitzetters waren twee borden WIJNSTRAAT geplaatst. Op beide 
borden was het woord Wijnstraat onderstreept. Artikel 10. van ons puzzel-
reglement (PMN) zegt dat de als straatnaam dienende tekst onderstreept is. 
B/C-klasse: Voor 2 straatnaamborden was uitvoerbaar door voor RC A naar 
rechts te gaan. 
A-klasse: Het onderschrift op de straatnaamborden was verschillend, maar dat 
had geen invloed op de straatnaam. 

B. 
10 

 L 

De brug was goed te vinden. Het schrikhek bij de Postweg bevond zich niet in 
de voor-positie, maar in de bij-positie (zie tekening 5 van het PMN). Het 
schrikhek op enige afstand voor u bevond zich wel in de voor-positie, dus toch 
linksaf de Postweg in. 

A. 
10. 

L  

Na brug, voor plaatsnaam in Utrecht "Postweg" L is een opdracht die niet 
uitvoerbaar is. Oriënteringspunten dienen in de aangegeven volgorde en 
geheel achter elkaar bereikt te worden, staat in artikel 8.c. en tekening 5 van 
het PMN. Amsterdam is geen plaats in de provincie Utrecht, maar de 
plaatsnaam Amsterdam op het door de uitzetter geplaatste bord staat fysiek 
wel in de provincie Utrecht. In dit geval is het geheel (de plaatsnaam in de 
provincie) dus oriënteringspunt. De provincie Utrecht bevindt zich niet geheel 
in de voorsituatie en ook niet na de brug. Opdracht dus niet uitvoerbaar. 

12. S  
De letter A op z'n kop is niet juist, dit is tekst die u niet kunt lezen. Op de kop 
van het paaltje hadden we ook een letter A geplaatst, een prima A op de kop. 

13. C IJ 

U passeerde een oranje bordje met de tekst IJ. Een onbemande routecontrole 
is voorzien van een letter of getal welke u zelf in het eerstvolgende lege vakje 
van uw controlekaart dient te noteren, staat in het PMN artikel 3.a.. Aan deze 
omschrijving voldeed dit bord niet, er stonden namelijk 2 letters op. Daarom 
niets noteren op de controlekaart en de routeopdracht niet uitvoeren. 

15.  P 

Langs de route zag u achtereenvolgens een oranje, blauw, geel en groen 
papier. De teksten hierop waren ORANJE, BLAUW, GROEN en GEEL. De 
gezochte teksten trof u wel in de juiste volgorde aan. U moest u niet laten 
afleiden door de kleuren. 

16.  U 

Nummer 27 was geen probleem, het verkeersbord aanduidende verkeers-
drempel ook niet, maar de verkeersdrempel bevond zich op de plaats van 
handelen geheel links van de as van de bereden route en dat mag niet (zie 
PMN artikel 8.b.2). 

19.  G 

Langs de route zag u 2 plaatjes. De eerste met een schep, dus de schop is 
gevonden. Nu nog de schoppen. Op het tweede plaatje zag u een persoon die 
zijn been optilde richting een andere persoon. Of dit wel tot schoppen zal 
leiden kunnen we niet zien, dit zijn dus zeker niet de gezochte schoppen. Als u 
de situatie ruimer bekeek, zag u twee schoppen op de luifel van de Welkoop.  

22. HF 
VF / 

F 

Even goed lezen hoe de opdracht was. Gevraagd werd naar het Europees land 
waar de meeste wijn wordt verbouwd. Wijn wordt niet verbouwd, de druiven 
waarvan de wijn wordt gemaakt wel. Rechtdoor dus. 

24. VF 
HF / 

F 

U trof eerst een recept van bisschopwijn en hierna een fles bisschopwijn aan.  
BC-klasse: De opdracht luidde: Na bisschopwijn L, dus na de fles bisschopwijn 
linksaf.  
A-klasse: U zocht eerst een recept en hierna een fles bisschopwijn. Dus nadat 
u het recept van de bisschopwijn was gepasseerd, kon u pas na de fles 
bisschopwijn de opdracht uitvoeren (zie PMN artikel 8.c.). 

27. 

BC: 
O 
A: 
OZ 

 

Een wijnvlek is een door gemorste wijn veroorzaakte vlek of een blauwrode 
vlek in de huid door woekering van bloedvaten. Op het eerste plaatje kon u 
niet zien of dit een vlek van gemorste wijn was. Op het tweede plaatje zag u 
Michail Gorbatsjov, een bekend persoon met een wijnvlek. 
BC-klasse: Na de foto van Gorbatsjov was de opdracht uitvoerbaar. 
A-klasse: Door de ritpijl was de weg geen klinkerweg, deze ging over in asfalt. 

29.  X Rosé is geen wijnkleur, maar een wijnsoort die roze van kleur is. 
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30. 
A: 
R 

BC: 
R 

Nadat u een brug passeerde, zag u twee foto's. Een foto van Hans Worst, de 
linkse chinees, en een van een meisje met de naam Greitje.  
BC-klasse: Greitje is een grietje en dat is een meisje, dus afslaan naar links.  
A-klasse: Door de afkorting MUG achter de opdracht zocht u een brug die door 
de uitzetters is geplaatst, de brug is immers ook oriënteringspunt. Gelukkig 
lag de brug over het Valleikanaal er al en hoefden wij deze vandaag niet te 
plaatsen. Het nadeel voor u hierbij was de niet uitvoerbare opdracht.  

33. Q 
TTQ / 

TQ 

Het waterijsje was in de vorm van een raket aanwezig. Een magnum is ook 
een wijnfles met een inhoud van twee gewone wijnflessen, dus opdracht was 
uitvoerbaar bij de eerste mogelijkheid. 

 st.  Voor iedereen. 

35. WW  
Oktober is de wijnmaand, deze stond op de 2e afbeelding. Dus opdracht 
uitvoeren en nogmaals langs RC W. 

39. 
40. 

BC: 
TQQ 
A: 

TTTQ 

an-
ders 

BC-klasse: na RC T zag u 5 wijnflessen, dan op zoek naar een wijnfles, 
gevonden bij RC Q, de volgende (dus de 2e wijnfles) zag u op het laatste 
plaatje, de wijnflessen moeten immers na elkaar komen (zie PMN artikel 8.c.). 
A-klasse: De opdracht: na 5e wijnfles R, betekent dat u vijf wijnflessen zoekt 
die zich na elkaar bevinden. Bij het uitrijden van het bedrijventerrein 
passeerde u al 3 wijnflessen, na de ritpijl opgevolgd te hebben weer 1, de 
vijfde vond u op het volgende plaatje waarvan al één fles in opdracht 39 was 
gebruikt. Flessen genoeg, dus nogmaals het rondje rijden. 

 st.  Voor iedereen. 

42. W 
WW / 

- 

Vandaag 7 oktober en 18 november organiseert de AMBC Achterveld 
inderdaad een puzzelrit. AMBC is echter een niet toegestane afkorting in uw 
routebeschrijving, zie artikel 7 van het PMN. Maar u heeft toch wel 18 
november in uw agenda genoteerd voor onze snertrit ?!?! 

46.  I Een flessentrekker is een oplichter en geen kurkentrekker. 

49. D  

Opdracht BC-klasse: Na "DE HAAR", "HUIGENBOSCH," "KOLFSCHOTEN" en 
"KOLFSCHOTERDIJK", "Kolfschoterdijk" L. 
Opdracht A-klasse: Na "DE HAAR", "HUIGENBOSCH", "KOLFSCHOTEN" en 
"KOLFSCHOTERDIJK," bij "KOLFSCHOTEN", voor "20" "Kolfschoterdijk" L.  
Een lange opdracht met veel teksten. Voor de oplettende lezer stond na 
HUIGENBOSCH (BC-klasse) / KOLFSCHOTERDIJK (A-klasse) de komma binnen 
de aanhalingstekens. Opdracht dus niet uitvoerbaar.  

50. YN H 

Het bordje dat u langs de route aantrof, was duidelijk geen RC conform het 
voorbeeldenbord, de H (van Herman) dus niet noteren. De herstelopdracht, 
die u bij dit vreemde bord aantrof, moest u uitvoeren. U zocht immers een RC 
of iets wat daarop lijkt. Het is vanzelfsprekend dat dit bord dus door de 
uitzetter is geplaatst (PMN artikel 3.d.). Bij de Dashorsterweg moest u 
opdracht 51: asfaltweg R uitvoeren. 

52. S  
BC-klasse: klinkers waren in overvloed te vinden in straten en op borden. 
A-klasse: Zag u dat het woord Mug achter de opdracht met kleine letters was 
geschreven? U kon dus na de 3e klinker rechts bij de weg die Mug heette. 

55.  B 
Moezel is de naam van een wijnstreek. Het bordje was niet doormidden, maar 
een stukje ingezaagd en verder was er een draadje over gespannen. Alle 
oriënteringspunten waren dus aanwezig. 

57.  J 
Wijngaarden en Wijnbergen zijn plaatsnamen in Nederland, Druiven niet. Op 
de opvanger onder de RC stond ook: Kaart binnen inleveren en Kaart is ook 
een Nederlandse plaatsnaam. Dus toch 3 plaatsnamen. 

 

De uitzetters hopen dat u een leuke middag heeft gehad en zien u graag terug op 
onze snertrit op 18 november. U kunt dan na de puzzelrit genieten van een kop 
heerlijke erwtensoep. 
 
Bedankt voor uw deelname en graag tot ziens. 
 
 
 

7 oktober 2007  Uitzetters: Henk en Jannie Hazeleger. 


