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                              UITLEG A-KLASSE 
PNT. GOED  FOUT                       OMSCHRIJVING 
 
 
  3/4                     ABU         De eerste een was snel gevonden maar met de een voor u had u niets van  
                                              doen, de asfaltweg bereikte u eerder, wel op aanhoudend weg L blijven 
                                              tot aan de viersprong. 
                                             
  6/7       CD                          Het is wel een Engels woord voor kruising, om de opdracht uit te voeren 
                                              moet u eigenlijk na het geheel links, zover kwam u niet, na de controle niet 
                                              dezelfde wegsituatie nemen, even doorrijden naar de letter D. 
    
   8         G            HV           U moest hier de tweede WW nemen, Eede en Oost zijn ook plaatsnamen, 
                                              maar bij weg inrijden moet u altijd de rechterweg nemen, dus in dit geval 
                                              geen tweekeus. 
   
  9                         E              Er stonden inderdaad 5 namen op van eenhoevige dieren, misschien dacht 
                                              u de beer niet, maar een mannetjes varken noemen ze ook een beer en dat 
                                              is wel een eenhoevig dier.             
   
  10        M            K              Het fietspad was aanwezig, het verkeersbord met de vooraanduiding doodlopende 
                                              weg, ook, alleen is hier de volgorde niet goed, eerst na het gehele fietspad en dan 
                                              zoeken naar een verkeersbord, het bord met de vooraanduiding doodlopende weg 
                                              is niet van toepassing op de asfaltweg, een bord DLW e.d. moet in de weg staan. 
 
  11        LLN                        In eerste instantie niet uitvoerbaar, weg heeft 2 namen door de ritpijl, hier de 
                                             laatste mogelijkheid nemen om opdracht uit te voeren. 
                                            
  15         F                             De naam Ezelsbrug bij de brug kun je zo niet geven, maat ’t kofschip is een 
                                              prima ezelsbrug, het geeft aan of een zwak werkwoord een t of een d krijgt 
                                              bij het vervoegen in de verleden tijd. 
                                              Helaas had de Postweg 2 namen, Post was niet onderstreept, weg wel. 
   
  16         I                             Als u er al van heeft gehoord weet u het nu zeker de plaatsnamen bestaan 
                                             echt, alleen Frieze schrijf je correct met een s, een taalfout, dus even door 
                                              naar de goede letter I. 
                                 
  17        O                             Een weg moet altijd uitmonden op de bereden weg en kan derhalve geen 
                                             afbeelding zijn, ongetwijfeld hebt u de foto van Sophia Loren gezien en 
                                             dat is ook een Romeinse. 
   
  18        R                            Het was allemaal aanwezig maar u kon aan de olifant niet zien of het een 
                                             vrouwtje was, dat is namelijk ook een koe, even naar de opvangcontrole. 
 
  20                      Q              Op de afbeelding stonden keurig Adam en Eva, de uitzetter had hier eva 
                                             met een kleine e geschreven, niet denken dat het fout is, want dat is een 
                                             klein schortje en die had Eva voor, weer wat geleerd. 
 
  21        P                             U dacht misschien aan een links oriënteringspunt, dat was hier niet het 
                                             geval, de verkeerspaddenstoel stond alleen link naast een boom, rechts. 
                               
  25        A           B              De Gijn is natuurlijk geen rivier dit moet met ei geschreven worden, Lek is 
                                             een goede rivier en dat stond er ook, de naam Gijn komt mij als uitzetter wel 
                                             ergens bekent voor. 
   
 
 
  
 



 
 
 
 27         A           B              Wat een schrijffouten maakt die uitzetter ook Sloty is verkeerd geschreven dit                              
                                             moet met een Z, voor deze Poolse munt, doch Lek kon u wel nemen dat is de 
                                             munteenheid van Albanië. 
  
 28                      X               Het leek een verwarrende opdracht maar na het lezen van het PMN-reglement 
                                             gewoon uitvoerbaar; art. 8 sub b 4 schrijft dat in de vorige en dezelfde route- 
                                             opdracht, zie tekening in PMN, niet hetzelfde oriënteringspunt mag worden  
                                             gebruikt, hier zat nog een opdracht tussen. 
  
 29                                       "Esweg" L deed u voor het pleintje, daarna de asfaltweg als na-weg nemen, dan 
 30   BSEBTUX                   niet voor het bordje Esweg gaan volgen er zit nog een klein stukje weg tussen 
 31         even doorrijden, rechtsaf naar RC "E", terug bij het pleintje niet volgen naar 
                                             links, deze weg is gebruikt in opdracht 29, de ritpijl opvolgen naar RC "T" en 
                                             op de einde weg asfaltweg links gaan. 
                           
 32         Z                             Je hebt wel een laatste letter van het alfabet, maar van een laatste routecontrole 
                                             hebben zelfs de uitzetters niet gehoord. 
                                          
 36   VCKF                          Omdat een zebra nog steeds geen paard is, heeft iemand maar een paard op een 
                                             schuurtje geplaatst, daarna een 2e weg na RC links gaan, echter niet voor de RC 
                                             al gaan tellen eerst naar RC’s "V" en "C", keren, dan naar RC "K", keren, en 
                                             dan voor het driehoekje linksaf, uw 2e weg bereikt. 
                                         
 37        Y                             Voor het straatnaambord AMBC stond eerder deze tekst, het zelfgeplaatste 
                                             blauwe straatnaambord was niet goed dit moet een wit bord zijn met zwarte 
                                             letters, u kon het officiële straatnaambord nemen en Dovelaar rechts. 
 
 38      WG                           Brug en de stier waren voor u geen probleem, maar MUT is niet bepaald een               
                                             inhoudsmaat, zag u iets verder bij de controle KL staan dan deed u dit punt 
                                             vast goed want dat is wel een aanduiding van een inhoudsmaat. 
                                      
 41        L             M             Voor de weg met alleen de naam Een kwam u niet, deze weg heeft 2 namen 
                                             op het officiële bord stond ’t Zwarteland, de rest was afleiding. 
                                        
 42        H                             Een teerling is een dobbelsteen, Julius Caesar zei het al; de teerling is geworpen, 
                                             er is geen weg meer terug. 
                          stemp.         Niet stempelen er was een verkeersbordje stopverbod geplaatst. 
 
 45        N                             Een ossentong is een plant en die was ook geplaatst een koeientong is weer 
                                             heel wat anders. 
                                        
 46        P            W              De advertentie was prachtig alleen was het geen knipselwerk maar het was 
                                             uit de krant gescheurd. 
                                         
 47       OR                            Even rekenen, 2 paar drielingen en daar het 3 dubbele van = 36 + 12 = 48,  u  
                                             kwam bij een zgn. herstelopdracht maar deze was niet goed, het waren 2 bordjes  
                                             en dat is niet juist, opdracht uitvoeren naar rechts. 
                                      
 50        S                              Een kwestie van goed lezen en dus op het leesteken letten, hier ontbrak de 
                                             punt achter GEM doorrijden naar routecontrole S. 
   
 52                       T               Het zelfgeplaatste verkeersbordje is niet voor kinderen maar voor het verkeer 
                                             iets verder stond wel een bord met daarop kinderen, dus voor het geheel rechts. 
                                       
               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 13 september 2009; namens het bestuur een prettige vakantie.  
               
               uitzetters Hanny en Herman Vrielink                                controleurs Jannie en Henk Hazeleger   

              


