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De trucs in deze jubileumrit zijn aangedragen door leden van de AMBC Achterveld. 

Hartelijk dank aan een ieder die zijn/haar bijdrage heeft geleverd. 
 Goed Fout  Idee van 

4.  
O / 
R 

Het bordje met de tekst oriënteringspunt was ter afleiding. In de 
routeopdracht stond, als u het goed las, dat u na: het oriënteringspunt 
net, weg links moest. Na het sinaasappelnet was de opdracht uitvoerbaar. 

Jaap 
Brugman 

5. A  
Tijdens de openingsceremonie was de ring midden bovenin niet zwart 
maar wit, omdat de achtergrond ook zwart was, anders kon je die ring 
niet zien.  

Teuni 
Buurman 

6. S I 
Even goed lezen. U rijdt richting het zuiden. De wind komt uit het oosten, 
dus van links. Om de wind in de rug te hebben, gaat u op de viersprong 
dus rechtsaf. 

Bertus en 
Henny 

van der 
Horst 

7. E  

Altijd leuke klemtooninstinkers. Wat wortels zijn, is welbekend. Knotels 
zijn geen aardappels, een knot-els is een boomsoort, deze stonden er 
genoeg. Bottels zijn schijnvruchten van een roos. Alle gezochte punten 
waren aanwezig. 

Pieter van 
Riemsdijk 

 G  Voor iedereen  

 
OQ / 

-  Leuke controle, maar wat moet u hiermee??? Wij weten het niet. Of u wel 
of niet iets genoteerd heeft, alles is goed. Het is tenslotte feest vandaag.  

 

  Henk 
Bij de start was u gewaarschuwd: Ramen en deuren gesloten houden in 
het safaripark. Dus niet stoppen bij de bemande controle, die daar met 
gevaar voor eigen leven staat. 

Willem en 
Arda Olie 

10. FHH 
an-
ders 

Veel materiaal langs de route. Als eerste een weg genaamd Ellen, niet 
wat u zocht. Daarna passeerde u een bord met LL erop, ook niet goed. 
Vervolgens zag u Ellen van Langen. Misschien dacht u dat dit ook niet 
goed was, omdat Ellen met een hoofdletter geschreven moet worden in 
de routeopdracht, maar … een onderarm wordt ook een el genoemd. Op 
de foto was duidelijk zichtbaar dat Ellen er daar twee van heeft.  

Jasper en 
Otto 

Edelen-
bosch 

 V  Voor iedereen. Let ook op de aanwijzing iets verderop, artikel g. vervalt.  

14. 
15. 

GG  
Leuk plaatje, waarin u zowel een eend als een konijn kon ontdekken. 
Echter, u mag in twee opeenvolgende routeopdrachten niet hetzelfde 
oriënteringspunt gebruiken.  

Joan 
Oostveen 
en Paddy 

Jans 

 Henk  
Nu mag u wel bij de bemande controle stoppen, u rijdt immers niet meer 
in het safaripark (artikel g. vervallen). 

 

 FHV  Voor iedereen.  

19.  K 
Zoals u zag, was de lijn onderbroken. Maar …, het zijn wel 2 
ononderbroken lijnen, dus toch opdracht uitvoeren.  

Jaap 
Brugman 

22.  D 
Het verkeersbord P zocht u niet, wel een verkeerspaddenstoel. De 
officiële stond links, maar zag u ook de bijgeplaatste miniatuur 
paddenstoel??? 

Teuni 
Buurman 

24.  N 

Het gemeentewapen was gemakkelijk te vinden, maar de klinkerweg … Is 
dit tot aan de eerste zijweg een klinkerweg? Een vliegenmepper geverfd 
in de kleuren van een verkeersbord aanduidende doodlopende weg sluit 
geen weg af. Dus tot aan de eerste zijweg was dit een klinkerweg en 
opdracht uitvoerbaar. 

Henk en 
Jannie 

Hazeleger 

25.  C 

Langs de route zag u een T-vormig bord met de tekst '50 jarig' 
(horizontaal) en 'jubileum' (verticaal). Verticale letters zijn voor u als 
puzzelritrijder niet leesbaar, maar de punten op de i en j zijn ook tekst. 
Dus op het bord stond de tekst 50 JARIG .., meer tekst dan gezocht.  

Bertus en 
Henny 

van der 
Horst 

27.  T 
In de routeopdracht stond na het oriënteringspunt 'verkeersbord 
aanduidende voorrangskruispunt zijweg rechts' niet welke verandering 
van rijrichting u uit moest voeren. Dan doorrijden naar herstelopdracht. 

Adri en 
Michel 

Brundel 

28. B  
Leuk tekstvalletje. We waarschuwden u nog: DOORGAAN VERKEERD. 
Voor u zag u het blauwe bord DOORGAAND VERKEER. Dit bord trok 
misschien meer uw aandacht dan de bijgeplaatste juiste tekst. 

Henk en 
Jannie 

Hazeleger 
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30. J  
AMBC Achterveld viert vandaag haar 50-jarig jubileum. AMBC staat voor 
een Auto, Motor en Bromfietsclub. 

Joan 
Oostveen 
en Paddy 

Jans 

 ED  

Na de neutrale route kreeg u bij routecontrole E de herstelopdracht uw 
auto te parkeren na MERCEDEZ-BENZ. Zag u ook het grote hek? Volgens 
artikel f. van het aanvullend reglement is dit gesloten. Even doorrijden 
naar routecontrole D, die het hek voor u opende. 

Herman 
en Hanny 

Vrielink 

31. P  

Het straatnaambord Nijborg op de middenberm had u in de vorige 
opdracht al ontdekt. We hadden nog een tekst Nijborg bijgeplaatst op het 
verkeersbord op de middenberm. Ondanks dat de tekst vanuit de auto 
links staat, is de opdracht toch uitvoerbaar, omdat de tekst rechts van de 
as van de bereden route staat. De bijgeplaatste tekst Nyborg was ter 
afleiding. 

Ronald 
van 

Rikxoort 
en Elian 

Baars 

32. 
stem-

pel 
C 

De bovenste van de drie verkeersborden stond op zijn kop. Het 
verkeersbord 'gesloten voor voetgangers' wordt opgeheven door de 
eerste zijweg links, zodat u mag uitstappen bij de stempelcontrole. Om u 
af te leiden stond in de tweede zijweg een DLW en na de stempelcontrole 
een verkeersbord 'einde van alle door verkeersborden aangegeven 
verboden'. 

Jasper en 
Otto 

Edelen-
bosch 

36. LQ M 
Veel verkeersborden. Het enige bord waar u in uw brommobiel niet 
voorbij mag, is het verkeersbord met de tractor, bromfiets en fiets. Voor 
dit verkeersbord ging u gedwongen naar rechts. 

Willem en 
Arda Olie 

41. 1Z X 
1 is een rangtelwoord. Dus: na '1 asfaltweg' rechts. De asfaltweg was De 
Haar, daarna ritpijl volgen en bij de Dashosterweg de opdracht uitvoeren. 
De routecontrole 1, die u passeerde, wel noteren. 

Adri en 
Michel 

Brundel 

42. B  
Mooi bord BLW, niet doorgezaagd maar een zwart touw erover 
gespannen. Opdracht was dus uitvoerbaar. 

Joop van 
der 

Gronden 

46.  Y 
Staminee is een Oudhollands woord voor een kroeg of een café. Café De 
Hessenkar passeerde u direct op de Hessenweg. 

Ronald 
van 

Rikxoort 
en Elian 

Baars 

49. F W 

Een grappig plaatje met een auto op een vangrail. Maar zag u op het 
plaatje ook het verkeersbord Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten 
….. U ging hier dus gedwongen naar rechts (links stond een DLW). 
Aardharsweg is overigens een ander woord voor asfaltweg.  

Jan Traa 
en Anne-

mieke 
Schoon-
derbeek 

  U 

Heeft u de aanvulling in uw routebeschrijving voor de opdrachten 47 tot 
en met 52 goed gelezen? Klinkers en klinkerstroken waren niet aanwezig 
in de dorpskern van Achterveld. Dus routecontrole U (= klinker) niet 
noteren. 

Ruud de 
Beer en 

Wim 
Rappagne 

53. A  

Weet u het nog, de boom waaraan het bord JUBILEUM AMBC 
ACHTERVELD hangt, had u in opdracht 2 als oriënteringspunt gebruikt en 
daarna is deze boom niet meer aanwezig. Het bord hangt nu dus "los", in 
de lucht en kan dus niet als oriënteringspunt worden gebruikt. Nog even 
doorrijden. 

Ruud de 
Beer en 

Wim 
Rappagne 

 

Bedankt voor uw deelname. De uitzetters en controleurs hopen dat u een leuke middag heeft gehad 

en zien u graag terug op onze snertrit op 9 november 2008. Uiteraard is er dan voor iedere 

deelnemer een gratis kop snert. Uitzetters van de snertrit zijn Paddy Jans en Joan Oostveen. 

 

5 oktober 2008 Uitzetters: Henk en Jannie Hazeleger 

  Controleurs: Herman en Hanny Vrielink 


