
 

             P. GOED  FOUT UITLEG      B-KLASSE      C-KLASSE       PINKSTERRIT           
                 3                  A     Een islamitische tempel noemen ze ook een moskee, de tekst bij de bank  
                                             staat in een opstal maar zag u het zelf geplaatste bordje, dan begint u goed. 
 
                 8      G          J      Een niet zo’n moeilijke opdracht, een weg die je niet in mag rijden is ook 
                                             niet aanwezig, gewoon doorrijden. 
   
                 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 
                                             dan weer een eenhoevig dier.                
 
               10     M           K    B-klasse 
                                             Een weg mag alleen zo aangeduid worden en geen fietspad, het verkeersbord  
                                             met vooraanduiding doodlopende weg heeft geen invloed op de asfaltweg 
                                             als u dat anders hebt gedacht is alle geluk met u. 
   
               10     M           K   C-klasse 
                                             Het was wel een wegwijzer, maar niet voor fietsen, enkel voor fietsers. 
                                            
                                             Alle klassen                  
               11     LN               Een druppelvanger is geen paraplu althans zo noem je ze niet, het is een leertje 
                                             wat om de tuit van de theepot zit, wordt niet alledaags meer gebruikt. 
                                                                                                 
                                             B-klasse 
               15     F                   De naam ezelsbrug kun je zo niet geven maar ’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, weg was onderstreept Post niet. 
 
                                             C-klasse 
               15                   F     De naam ezelsbrug kun je zo niet geven maar vlak voor de wegwijzer stond de 
                                             tekst ’t kofschip en dat is wel een ezelsbrug wat aangeeft of het een zwak werk- 
                                             woord is bij het vervoegen in de verleden tijd. 
                                       
                                             Alle klassen 
               16     I                    De aparte plaatsnamen bestaan, alleen Frieze schrijf je correct met een s, een  
                                             taalfoutje, even doorrijden naar de goede letter I. 
 
               17    O                   Een weg moet altijd uitmonden op de bereden weg en kan derhalve geen afbeel- 
                                             ding zijn, ongetwijfeld hebt u de foto van Sophia Loren gezien en dat is ook 
                                             een Romeinse. 
                                    
               18    R                   Het was allemaal aanwezig u kon alleen niet aan de olifant zien of het een 
                                             vrouwtje was, dat noemen ze namelijk ook een koe, doorrijden naar de R.  
                                        
               20                   Q    Op de afbeelding stonden keurig Adam en Eva, de uitzetter had eva met een  
                                             kleine letter e geschreven, u dacht waarschijnlijk een fout, maar dat was met  
                                             opzet gedaan, eva is een schortje en die had ze voor. 
  
               21    P                    U dacht misschien een links oriënteringspunt, nee, het verkeerspaddenstoeltje 
                                             stond link geplaatst, naast een boom. 
 
               25    A             B   De Gijn is geen rivier dat moet met ei geschreven worden, daarentegen is Lek 
                                             wel een goede naam voor een rivier, Gijn is een bekwaam rijder bij de AMBC. 
                                       
               27    A             B   Sloty is ook niet goed geschreven, dit moet met een Z voor deze Poolse munt, 
                                             maar u kon het bordje Lek weer nemen, dat is de munteenheid van Albanië. 
                                         
                                           



                                              
               28                  X     Een pittige opdracht voor de C-klasse maar als u overal zo maar bij langs rijd 
                                             dan wordt het ook eentonig; in het reglement staat bij art.8 sub b4 dat in de 
                                             vorige of dezelfde opdracht niet weer hetzelfde object mag worden gebruikt, 
                                             hier zit echter een opdracht tussen.                                      
  
               29    BS          T    Toen u de ritpijl zag was de laatste mogelijkheid om links te gaan voor het 
                                             pleintje anders gaat u automatisch naar links, zonder opdracht dus. 
 
               31    AX      UX    U herinnerd zich dit muziekinstrument nog vast wel, het werd gebruikt bij het 
                                             huwelijk van Maxima en Alexander in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, het lijkt 
                                             Argentijns maar is toch echt een Duits muziekinstrument. 
               
               32     Z                  Je hebt wel een laatste letter van het alfabet maar een laatste controle van 
                                             het alfabet, nee, dat geloofd u toch ook niet. 
   
               36    VF                 Het paard was te vinden op het dak van een schuurtje, en natuurlijk niet denken 
                                             dat de routecontrole nog niet gebruikt is, voor deze rit wordt hij al gebruikt. 
                                             
                                             B-klasse 
               37     Y                  Voor het straatnaambord AMBC stond eerder een bordje met dezelfde tekst, het 
                                             zelfgeplaatste blauwe straatnaambord was niet goed dit moet een wit bord zijn 
                                             met zwarte letters, het officiële bord nemen en dan Dovelaar rechts. 
                                             
                                             C-klasse 
                      37                  Y     Alle tekst was aanwezig, het eerste straanaambord stond echter achterwaarts 
                                             op het andere bord was de tekst fout, door naar de herstelopdracht. 
                                              
                                             Alle klassen 
                      38  WG                 Brug en de stier was geen probleem, maar MUT is niet bepaald een inhoudsmaat, 
                                             dat zag u wel bij de routecontrole met KL, dit is een prima aanduiding. 
 

                      41    L            M    De plaats waar veel pelgrims naar toe gaan is voor hun wel heilig maar of ze 
                                             dat alleen ook van de plaatsnaam vinden…….denk het niet. 
 
               42   H                    Een teerling is een dobbelsteen, Julius Caesar zei het al; er is geen weg terug de 
                                             teerling is geworpen. 
                                stemp.   Niet stempelen er was een verkeersbordje stopverbod geplaatst.  
 

                     45   N                     Een ossentong is een plant en die was aanwezig 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 zag  
                                             een herstelopdracht tenminste als het een goed bordje was, deze niet, was uitge- 
                                             sneden, gewoon uitvoerbaar naar controle O. 
  
                     50   S                     Een kwestie van goed lezen en op het leesteken letten, deze stond niet in de 
                                             routebeschrijving achter GEM dus even doorgaan. 
  

              52                    T     Het zelfgeplaatste verkeersbordje is niet voor kinderen maar meer 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 Herman en Hanny Vrielink                                  controleurs Henk en Jannie Hazeleger         


