
 
 

24 MEI                   PINKSTERRIT                     2010 
                                 UITLEG A-KLASSE 
PNT. GOED  FOUT                           OMSCHRIJVING 
 
 
   2        A                             Dit kon u nergens uitvoeren, ten eerste stond de tekst links, ten tweede er stond  
                                             veel meer op dan alleen BARNEVELD, rechtdoor naar goede letter A. 
                                               
   3                          C           Een woonerf is geen karakter van een weg, het voorrangswegbord was goed maar 
                                             er was met het verkeersbord autoweg geknoeid door de uitzetters. 
                                              
   4/6   MGX           R           In de overzichtelijke situatie zo snel mogelijk voor KLETTERSTEEG naar rechts               
            BGX                         d.w.z. voor het officiële straatnaambord, verder de wegen niet twee keer gebruiken    
                                             in de vorige of dezelfde opdracht. 
   
   7                           D          De eerste pijl was geen ritpijl, vertikale tekst, voor de zichtbaar iets verder staande 
                                             goede ritpijl kon u links anders gaat u automatisch linksaf. 
                                                        
   9        F                W          Het straatnaambord ’t Jannendorp stond niet in de weg maar in het kruisingsvlak, 
                                             even doorrijden naar de volgende situatie waar u te maken kreeg met 2 straatnamen, 
                                              n.m. Jannendorp en ’t Jannendorp, de rest op het bord doet er niet toe. 
                                              
  10       H                             Even een leesteken . in de tekst vergeten te typen. 
                                          
  11       K                              De tekst stond duidelijk op de afbeelding, maar helaas als u het niet zag, het 
                                              kentekennummer stond er ook op en dat is meer tekst. 
                                              
  15                          J            Een zwei is een zgn. uitschuifbare winkelhaak, deze was geplaatst, de twee Deutsche 
                                             Damen stond er als straatnaambord, de rest was afleiding. 
                                            
  16       M                             Ongetwijfeld hebt u wel eens gehoord of gelezen van Ot en Sien, doch Sien is niet 
                                             het zusje van Ot maar is het buurmeisje, Trui is de goede naam, u wist het niet, jammer 
                                            
  17                          L          Een postbus is ook een brievenbus, het wordt in praktijk weinig of nooit gebruikt, voor de 
                                             zekerheid toch maar een post-autobus geplaatst.  
   
  19                          N          De abri, voor autobussen, was aanwezig en deze stond voor een tram, dus na het geheel 
                                             naar links,  de DLW op de viersprong was niet goed, door wat knutselwerk was deze                    
                                             uitgesneden, wel een correcte viersprong. 
 
  20       O                I           Van b.v. zuurkoolplantjes of appelmoesboompjes hebben de uitzetters nog nooit gehoord 
                                             u waarschijnlijk ook niet, gewoon flauwekul dus, alleen moet u er wel om denken dat 
                                             elke opdracht die niet uitvoerbaar is eindigd bij een opvang-controle en niet in de 
                                             routebeschrijving, via rotonde en ritpijl naar de letter O. 
  
 24       ABD                        Niet voor de driehoek naar links gaan, u hebt RC A bereikt, de volgende weg kunt u ook 
                                             niet links, deze "Weg" had weer twee namen, doorrijden naar controle D. 
                                           
 25       PQ                                  Tot aan de tweede Davelaar kwam u niet toe, deze mogelijkheid wel tellen als eerste weg             
                                             en daarom na controle P niet asfaltweg links uitvoeren, doorgaan naar controle Q. 
                                           
 28                          E            Of de heren wel eens dwarsliggen is ons nog niet opgevallen, misschien in bed, er waren 
                                             wel rails geplaatst met dwarsliggers, de onderstreepte naam van de weg was correct als   
                                              het gaat om de hoofdstad van Brazilie, er werd gevraagd naar de naam van de weg die  
                                              gelijk is aan de naam van de Braziliaanse hoofdstad en dat was onderstreept. 
  
 29                           S           De plaatsnaam Achttienhoven moet met twee t’s geschreven worden, maar aan de  
                                             rechterkant van de andere weg stond De Steeg en dat is wel een goede plaatsnaam. 
      
                                            



                                          
                           
 
 
 30       F                               Een van de afgebeelde verkeersborden was gespiegeld, dus fout, daarnaast was het 
                                             verkeersbord aanduidende doodlopende weg niet meer aanwezig i.v.m. VADNA 
                                             in totaal zag u maar drie verkeersborden. 
 
 31       K                  H         Echt is een plaatsnaam en het mag dan misschien in de weg Utrecht staan maar dan 
                                             moet de gehele opdracht in de voor-positie staan of liggen. 
                                          
 32       OL                            Het is ongetwijfeld verboden om er als fietser in te rijden, maar het zal toch geen 
                                             probleem zijn als u er met de fiets op de auto, aanhanger of met de fiets aan de hand 
                                             in gaat. 
 
 34       R                              In de botervloot zag u geen boter en ook de eieren kon u niet waarnemen, de volgende              
                                             afbeelding van het spelletje boter-kaas-en-eieren was wel goed maar zag u ook het 
                                             verkeersbord D2, dan niet linksaf, door het verkeersbord C2 sluit dit de hele weg af. 
                                     
 39       T                               Een niet zo’n moeilijke opdracht even de kleine letter i als typfout zien in de tekst. 
                                     
 40/41  UGN                         Even een pittige opdracht, maar daarom rijdt u ook A-klasse nietwaar, eerst twee keer 
            SNU                          naar rechts, letter U, terugkomend bij het verkeersbord aanduidende doodlopende weg      
                                              niet ’t Zwarteland rechts, geen VADNA, wel doorgaan met aanhoudend rechts, via 

                                              controle S en N naar U, dan niet de eerste weg nemen maar de tweede weg inrijden. 
          stempel 
 45                            P          Het hert stond op een verkeersbord de biersoorten hebben we niet geplaatst, wat u 
                                             zag waren biermerken, soorten zijn b.v. witbier, Ale, Amber, Pils enz. 
                                        
 46                            V         De twee landen zijn inderdaad Zuid-Afrika en Mexico, de drie traditionele sporten mag 
                                             u niet zo aanduiden dan moeten er namen genoemd worden, iets verder was wel een 
                                             ladder tegen een boom gezet en die heeft ook sporten. 
 
 49                            Z         De wegwijzer die u zag was in vele opzichten niet goed, namelijk, de plaatsnaam Assen- 
                                             Delft bestaat niet, hoofdletter D, Assen en Delft zijn wel plaatsnamen, maar aangezien 
                                             er uitsluitend plaatsnamen op het bord mogen staan is het verbindingsstreepje meer tekst. 
                                      
 52     W                               Aangekomen bij de kruiswoordpuzzel niet direkt de opdracht uitvoeren maar eerst het 
                                             knip- en plakwerk bekijken en dan ziet u waarschijnlijk de herstelopdracht AR, alles 
                                             vergeten en eerst asfaltweg rechts doen, daarna stond er geen puzzel meer. 
 
 57      Y                    P        Bij de fles helaas geen afgebroken hals gezien, u moet het bekijken als b.v. man met 
                                             pijp, dan moet de pijp wel zichtbaar zijn, volgens het voorbeeldbord was deze controle 
                                             niet goed, niet noteren en doorgaan naar opvang-controle Y. 
              
 
 
               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 12 september 2010; namens het bestuur een prettige vakantie.  
               
               uitzetters Hanny en Herman Vrielink                                controleurs Jannie en Henk Hazeleger 
 
 

    
 
  

              


