UITLEG SNERTRIT 18-11-2007
Als u foutloos gereden heeft, dan komt de volgende tekst naar voren: SNERT MET SPEK EN ROGGEBRUD
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Dat het blik tot de rand toe gevuld was, was wel te zien, maar u denkt toch niet dat
ik het hele blik vol met soep heb gedaan. Tevens vinden we het een abstract
oriënteringspunt, want wat is vol, nietwaar?
De geplaatste vogel was een HOP en geen koekoek, maar een dakkapel is ook een
koekoek en deze zat op het huis van de cafetaria. Dus was deze opdracht uit te
voeren.
Er stond nog meer tekst op het bord dan de FLIERT.
Ook een erwt is een klimplant, deze klimt langs de 'erwten'staken omhoog.
De kleine brievenbus op de witte paal gezien? Dus voor de bank heen rijden.
Een genummerde opdracht moet leiden tot een richtingsverandering en dat was
hier niet het geval. Dus doorrijden naar de goede RC.
U zocht de straat die STORKSTRAAT heet aan de linkerzijde van de weg. Maar er
stond geen straatnaambord in de weg, dus doorrijden.
Eerst zag u een rechterklomp, daarnaast een linkerklomp. Maar u zocht geen
rechterklomp, maar een afbeelding van een rechter. U zag wel een afbeelding van
AB
Bram Moskowicz, maar dit is geen rechter maar een advocaat. Dus ook hier de
opdracht niet uitvoeren.
Daar waar een onderbroken gele streep is aangebracht, geldt een parkeerverbod.
Maar ook op het kruisende vlak waar u rechtsaf wilde, mag u niet parkeren. Dus
doorrijden naar de goede RC.
Voor iedereen.
Dit verkeersbord geeft aan dat fietsers het beste linksaf kunnen gaan voor de
C
doorgaande route en voor u blijft het een verkeersbord, dus gewoon linksaf.
De kop van een paard stond afgebeeld bij de manege. Zowel het woord kop als
K
hoofd mag worden gebruikt.
In 1977 was Wil de Hartog de eerste Nederlander die kampioen werd op TT Assen
in de 500cc. Op z'n motor staat een heleboel tekst en het getal 30 dat bovendien
D
niet omcirkeld is. Dit kan dus nooit een herstelopdracht zijn. Het stopverbod eindigt
bij de eenrichtingsweg, dus u mocht daarna stempelen.
Degenen die de laatste maand ook ritten gereden hebben bij andere verenigingen
die rijden op het Puzzelreglement Midden-Nederland, weten nu wel wie Bokito is. Nu
stond er chimpansee en dat moet gorilla zijn, deze aap zullen we nu een poosje met
rust laten.
Voor diegene die in dienst zijn geweest is dit een makkie. Maar toch is dit ook een
H
hersteller die u eerst kunt uitvoeren op de parkeerplaats van de Karwei.
De goede lezers onder u hebben toch gezien dat er een 'pietje' achter de
I
Ambachtsweg ontbrak.
Voor iedereen.
Deze rupsen doen mij en u geen kwaad, proCESsierupsen wel.
Als het goed is, krijgt u na afloop in de Moespot roggebrood met spek en geen
rogge brood. Dit moest dus één woord zijn.
In de erwtensoep hoort natuurlijk worst, of hij nu van de HEMA komt of niet, dat
L maakt me niet zoveel uit. Maar wel dat HEMA een afkorting is die we niet kennen in
ons reglement.
Voor iedereen.
U zocht minimaal 2 viersprongen om daarna rechtsaf te gaan. Beide viersprongen
moet u in één keer kunnen zien vanaf het punt waar u de eerste viersprong
QO
beoordeelt en beide viersprongen moeten dan uitmonden op de bereden route. Dit
is onmogelijk, dus doorrijden naar de opvanger U.
O Wat moet ik hier nog meer over vertellen, alles was aanwezig.
Niet finishen bij de wit zwart geblokte vlag, u weet toch dat we alleen finishen bij
een gele vlag, dus even naar de goede RC rijden.
De uitzetter hoopt dat u een hongerig gevoel gekregen heeft.
Wij zien u graag terug op onze ritten in 2008:
16 maart, 13 april, 12 mei ('s morgens), 7 september, 5 oktober en 9 november.
Voor onze leden houden wij op 7 januari 2008 de jaarvergadering.

