
                 
UITLEG ORANJERIT 13-4-2008

op- 
dracht

goed fout Uitleg

2 st. A
Om er in te komen en te wennen aan de oranjerit, gewoon stempelen,
niks bijzonders.

6 B
De eerste troonopvolger van Nederland is Prins Willem Alexander, maar
of hij al opa is, ik betwijfel het.

7 C
U moet richting de wegwijzer ORANJE rijden, niet in de richting waarheen
de pijl wijst. 

- D Langsrijder voor iedereen.

11 E
De weg begint met asfalt en gaat over in klinkers. Deze weg mag dus
niet naar aard worden aangeduid, zie punt 5.c. van het PMN.

12 H Aan het gebouw zag u een oranje lampenkap en niet een oranje lamp.

- F Langsrijder voor iedereen.

16 H

Op het bord stond: Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven en er werd gevraagd
naar een tittel. Nu niet denken de uitzetter zal wel titel (Prof. of Mr.)
bedoelen, nee, een tittel is een ander woord voor punt en die stonden er
genoeg.

- F Langsrijder voor iedereen.

19 H Een mooie afbeelding van de poema stond er bij de tekst PUMA.

- F Langsrijder voor iedereen.

23 K
Ziet koningin Beatrix er al zo oud uit? Ze is geboren in 1938 en niet in
1928.

29 L

We weten allemaal wel als we zo'n kast zien, dat u niet door het rode
verkeerslicht moet rijden, want dan hebt u een mooie herinnering aan
deze rit. Dus met groen licht doorrijden naar de goede opvanger, want
wat is een flitspaal? U zag vanuit de rijrichting niet meer dan een paal
met een blauwe kast erop.

35 M

Op dit bord stond de tekst "ORANJE ORANJE ORANJE ORANJE ORANJE
ORANJE" en ook verticaal stond ORANJE. Dat is veel meer dan de
gevraagde tekst. De opdracht was uitvoerbaar geweest als ik (uitzetter)
zevenmaal een apart bord met de tekst ORANJE had geplaatst.

37 O N
Vond u de 0 niet een beetje vreemd? De O was een 0 in plaats van een
O.

40 P 
De primaire kleuren zijn rood, groen en blauw en deze zag u op het
gebouw.

- Q Langsrijder voor iedereen.

42 RQ
Een glaasje schenken? Hoe moet dat? Je kunt wel oranjebitter schenken
in 12 glaasjes, maar andersom niet. De glaasjes waren ter afleiding
bijgeplaatst. Wat er in zat, is voor u de vraag en voor mij de weet.

45 S

Hier waren 2 foto's geplaatst met de tekst Paleis Noordeinde. Dit paleis in
Den Haag is sinds 1984 het werkpaleis van de koningin Beatrix. De foto's
geven een onderdeel weer van haar werk, namelijk de koninklijke
onderscheidingen uitreiken aan de gouden winnaars van de Olympische
Winterspelen in 1998.

- C Langsrijder voor iedereen.



47 U T
Een neutrale RC wat is dat? Bovendien is deze niet conform het
voorbeeldenbord.

51 V
Het straatnaambordje stond netjes in een fietspad. Laat nou voor ons
een fietspad niet aanwezig zijn, dit is immers geen weg.

55 W De spoorbaan loopt veel verder door, dus komt u er hier niet na.

- V Langsrijder voor iedereen.

57 X
Het verkeersbord aanduidende einde voorrangsweg was niet juist
(meerdere strepen en lange en korte), maar aan de rechterkant stond
het officiële bord doodlopende weg, dus kon u hier linksaf.

58 Y
Hier was nog sprake van een rechtdoorrijder. De asfaltweg oversteken
en voor het gebouw rechtsaf naar de goede RC.

61 Z
Op het bierviltje stond een sinaasappelboom, ook wel oranjeboom
genoemd, dus opdracht gewoon uitvoerbaar. U denkt toch niet dat op
oranjeboom-bier-viltje een eikenboom staat ?!?!?

63 A

Op het bord stond geen BLW, want de tekst was doormidden gesneden.
De onderste helft van de B was nu een D, de letter L was iets korter en
de letter W ook, dus blijft het een DLW. Dus niet doorrijden naar de foute
RC achter het gebouw.

64 B
Een onderdoorgang is het leiden van een weg onder een andere door of
een weg die onder een andere, of onder iets anders door gaat. Deze weg
ging onder een gebouw door.

69 K
Dit is een kleine deur in een grote deur en die was aanwezig bij een
gebouw.

76 D
U zag een mooi oranje straatnaambord ORANJESTAD. Laten wij nou
alleen witte straatnaamborden met zwarte tekst mogen gebruiken, zie
PMN art. 10.

77 C
Een oranjerie is een grote kas, waarin 's winters uitheemse planten
bewaard kunnen worden. Een oranjerie is herkenbaar aan zijn vorm. Op
de afbeelding zag u de oranjerie bij kasteel Schaffelaar in Barneveld.

78 F
Wat u zocht was een vorst (persoon) uit het Huis van Oranje en geen
dakpan.

80 G H
U gaat eerst gedwongen naar rechts voor de ritpijl. Daarna keren bij de
RC. Vervolgens niet naar links gaan, omdat de ritpijl een los
oriënteringspunt is en dus doorrijden naar de goede RC.

81 st. I
Wel stempelen, maar niet de kaart binnen inleveren in De Moespot, want
u bent toch nog niet gefinisht? Dat doet u immers bij de gele vlag, daar
de laatste goede RC noteren. Dan de kaart wel inleveren.

12 mei Pinksterrit uitgezet door Herman en Hanny Vrielink              
LET OP: Inschrijven Pinksterrit van 8.30 tot 9.30 uur

7 september Allerhanderit uitgezet door Ruud van Stijn en Arie Plugge
5 oktober Jubileumrit uitgezet door het bestuur
9 november Snertrit uitgezet door Paddy Jans en Joan Oostveen

De uitzetter hoopt dat u een leuke middag heeft gehad. AMBC Achterveld ziet u graag 
terug op onze volgende ritten:


