
PNT. GOED  FOUT UITLEG B-C-KLASSE PINKSTERRIT     
  3          A                           In het geval van de patiënt was het misschien wel een opdracht om te 
                                             herstellen maar art.3 sub e van het puzzelreglement bedoelt met herstelop- 
                                             drachten heel iets anders en wat in het reglement staat daar moeten we ons 
                                             aan houden, even doorrijden naar de goede letter A.     
   
   6          O                           Het lied werd inderdaad gezongen door Leen Jongewaard en Andre van den 
                                             Heuvel, maar de afkorting L. mag niet in de routebeschrijving staan. 
   
   8                            D         Toch niet gedacht dat dit een verticale ritpijl was want die zijn er reglementair 
                                             niet, wel op de tekst naar rechts gaan, door spatie krijg je regel-overspringing 
                                             en mag de tekst onder elkaar staan.                        
 
   9          ET                          De ezel had net een lange voettocht achter de rug en daarom was het ezelsoor 
                                             erg beschadigd, kortom afgeknipt, het oor van de echte ezel kon u wel nemen, 
                                             iets verder stond dan de zebra, dat noemen ze ook een Kaapse ezel. 
 
  11         PU                         Als de tekst in de routebeschrijving goed was geweest kon u de opdracht  
                                             uitvoeren maar helaas er ontbrak een s in eenrichtingsweg en aangezien er                 
                                             geen taalfouten in de routebeschrijving mogen staan gaat u rustig door naar  
                                             de opvangcontroles P en U.                          
 
  15                           I           U zocht niet naar een brug maar naar een burg en deze afbeelding was ook 
                                             geplaatst, dus kon u bij de wegwijzer Postweg links, wegen mogen ook links 
                                             liggen als dat zo wordt aangegeven.                                                      
 
  16         H                           Als navigator komt het er op aan dat je goed de routebeschrijving moet lezen            
                                             zoals nu ook, er ontbrak een letter r in het woord, de uitzetter denkt er over          
                                             na om een andere secretaresse te nemen.     
 
  17       st. st.            K         Laten er op de controlekaarten nu de juiste letters staan, althans volgens de 
                                             uitzetters, veranderen van letters kan en mag u nu niet meer op uw kaart. 
                                             U mag het in eerste instantie niet eens zijn met de juiste letters op de kaart 
                                             maar daarom zijn het nog wel prima letters en daarop kunt u dus rechtsaf. 
                                             Ook 2 keer stempelen in verband met de bijgeplaatste tekst en het reglement. 
 
  18                            L         U bent toch niet op de verkeerde "ritpijl" naar links gegaan, toch wel, dan 
                                             een rondje geven aan uw buurman/ buurvrouw of het nooit meer fout doen. 
 
  19                            C        De 12 was gemakkelijk te vinden met het 2e kruis was het wat ingewikkelder 
                                             of toch niet, als u het groene kruis hebt gezien met daarbij de zwarte onder- 
                                             broek dan kan het eigenlijk niet meer mis gaan, het andere zwarte kruis 
                                             stond op het verkeersbord, u hebt toch wel even gevoeld of het kruis wel in 
                                             de broek zat, aangezien de uitzetters de broek waren vergeten is deze ter 
                                             plaatse even geleend van een medestrijder, namen noemen we natuurlijk niet, 
                                             na de rit heeft hij de broek weer aangetrokken en was hij zelfs lekker droog. 
 
  22         K               M         In eerste instantie kwam u niet na het bedrijfspand, het stond zelfs nog in de 
                                             bij-positie, ten tweede is het nog maar de vraag of dit pand wel van Welkoop 
                                             is, misschien is het van een onbekende verhuurder, gewoon doorrijden. 
 
  24         R                N         De tekst AMBC was geplaatst en ook de boerenmeisjes in de vorm van een 
                                             pot met de bekende abrikozen waren er. 
 
  25         RA             N         De tekst AMBC stond bij de boerenmeisjes, en een stier is inderdaad geen pink 
                                             maar aan de hand van een van de dames zat er wel een, dus naar links. 
 
   



  26         J                 Q         Er stonden wel 2 DLW’s boven elkaar maar helaas op een bord en dat betekent 
                                             meer tekst, ook niet automatisch naar rechts gaan want zo’n DLW sluit een 
                                             weg niet af, het hadden 2 aparte bordjes moeten zijn, naar opvangcontrole J. 
 
  29        FT               S         Het eerste bordje wat u zag was een schaakbordje (64 vlakken) iets verder 
                                             stond een afbeelding van 2 vlinders en die noemen ze ook dambordje. 
                                          
  31        V                Z          De 2 mensen op de motor geven elkaar wel een kus maar of dat een meizoentje 
                                             genoemd mag worden, de uitzetters en controleurs dachten van niet, maar in 
                                             de berm en op de kleding zaten genoeg madeliefjes en die noemen ze wel zo. 
 
  34     WWY            O         Na de tekst AMBC zag u de foto van minister Rouvoet, deze is wel minister 
                                             van Jeugd en Gezin en niet zoals het in uw routebeschrijving staat, toch kon u 
                                             de opdracht uitvoeren door na het geheel rechtsaf te gaan, eerst kwam u de 
                                             afbeelding van een gezin tegen (Maxima en Alexander met kinderen) daarna,                   
                                             om de bocht, zag u een afbeelding van de jeugd (Beatrix met kleinkinderen)                     
                                             en na dit geheel ging u rechtsaf u kwam dan 2 keer langs controle W. 
                                                
 36         R                            Op de , in principe, vijftigste dag na Pasen, evenwel afhankelijk van het aantal 
                                             dagen van de maanden van het jaar waarin respectievelijk Pasen, Hemelvaarts- 
                                             dag en Pinksteren vallen is het best mogelijk dat Pinksteren op de 49e dag na 
                                             Pasen valt, de laatste dag van de paastijd wordt in de christelijke kerken  
                                             herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de Apostelen, deze uitleg gaat 
                                             over de betekenis Pinksteren, de naam Pinksteren komt van het Griekse woord 
                                             pentekostos, dat vijftigste betekent, het is tevens de geboorte van de kerk, de 
                                             omschrijving vijftigste stond op een door de uitzetters geplaatst bordje. 
 
       stempel                          U reed niet op een autosnelweg, het bordje was bewerkt, dus fout. 
 
  38                           B         Na de tekst VRW R kon u gerust naar links want dit is geen herstelopdracht. 
 
  40        C                A         De eerste 74 bestond uit 2 delen even verder kwam u de goede 74 tegen, na het 
                                             verkeersbord was een wachthuisje geplaatst met controle A, deze moet u niet 
                                             noteren omdat het niet voldoet aan het voorbeeldbord, de tram was als afbeelding 
                                             wel geplaatst, dus na het geheel naar rechts. 
 
  41                           P          Op de afbeelding kon u lezen dat u hier te maken had met het hoogste 
                                             gebouw ter wereld en dat was ook de bedoeling daarna zocht u nog een 1 en 
                                             die was er ook, we hebben hier temaken met een zgn. na-na situatie, dus 
                                             eerst de toren en dan de een. 
 
  44        D                E         In het Latijn heet deze pinksterbloem Cardamine pratensis, alleen mag deze 
                                             naam niet zo in uw routebeschrijving staan daar moet alles in de Nederlandse 
                                             taal geschreven zijn en/of voorkomen in een Nederlands woordenboek, zie 
                                             artikel 1 van uw puzzelreglement. 
 
  46        S                             Zag u op de einde weg de DLW staan, niet, dan helaas 30 strafpuntjes. 
 
  49        X                M        U kwam wel na het gebouw, maar gestart  met de puzzelrit bent u hier niet 
                                             dat doe je nog steeds bij de blauwe vlag, in het gebouw hebt u zich laten 
                                             inschrijven en hopelijk ook betaald, ook controle M niet noteren vlak voor 
                                             deze controle moest u al keren. 
                                             De oplossing van het raadsel is: wie het eerst komt die het eerst maalt 
          
         De uitzetters en controleurs danken u voor uw aanwezigheid en hopen dat u een leuke rit hebt 
         gereden bij de AMBC Achterveld en spreken daarmee tevens de wens uit u allen weer te mogen 
         begroeten bij een volgende rit op 7 september 2008; namens het bestuur, een prettige vakantie.  
          
         uitzetters Herman en Hanny Vrielink                                 controleurs Henk en Jannie Hazeleger 


