
 

        P. GOED    FOUT    UITLEG      B-KLASSE  EN  C-KLASSE       PINKSTERRIT           
        
          2    A                         Dit kon u niet uitvoeren, ten eerste stond de tekst links en ten tweede stond 
                                             er meer op het bord dan alleen BARNEVELD en dat mag weer niet. 
 
          4  BGX                       Het oriënteringspunt spelt kwam niet overeen met de speld op het bord, we hadden 
                                             echter een zakje met grove tarwe opgehangen en dat noemen ze ook spelt, de 
                                             letter Q leek meer op een omgekeerde P maar is toch een kleine q. 
                
          7     D                         Het verkeersbord aanduidende vee is prima alleen het onderbord hoort er niet bij. 
                                         
          9                     F W      U kwam een mooie foto tegen van Sophia Loren die noemen ze nog steeds een Bella 
                                             Donna, in de routebeschrijving stond dit aan elkaar en dan betekent het heel 
                                             iets anders, namelijk een wolfskers, dat is een plant, deze was geplaatst. 
                                           
        11     K                         De tekst onder de afbeelding was correct, doch op de kentekenplaat en de stoel  
                                             stond ook nog tekst en dat was net te veel van het goede. 
                                            
        15                     J          De foto’s van de Duitse dames waarschijnlijk wel als eerste ontdekt, even daarvoor 
                                             stond de afbeelding van de zwei en dat is een uitschuifbare winkelhaak, daarna 
                                             linksaf de weg met de rare naam Deutsche Damen in.                                                    
                                              
        16     M                        Ongetwijfeld hebt u wel eens iets gelezen of gehoord van Ot en Sien, deze         
                                             laatste is niet de zus van Ot maar het buurmeisje, Trui is de naam als zus van Ot. 
                                             Omdat de parate kennis hierover bij iedereen niet even groot is, kon u even bellen. 
 
        17                    L          Een postbus is ook een brievenbus, het wordt eigenlijk weinig of nooit gebruikt, 
                                             voor de zekerheid toch maar een post-autobus geplaatst. 
                                              
        19                    N               De abri was bedoelt voor bussen, maar als u het anders leest, dan staat de abri voor    
                                             de tram en kunt u na het geheel naar links, de DLW was helaas niet goed,               
                                             uitzetters van een rit knutselen nogal graag, deze was dus uitgesneden. 
                
       20     O              I          Misschien een wat ingewikkelde opdracht of toch niet, het overgrote deel van 
                                             deze opdracht was flauwekul, althans wij hebben nog nooit van appelmoes- 
                                             boompjes gehoord, maar aangezien deze opdracht foutief is moet er worden 
                                             doorgereden naar een opvangcontrole, het mag niet via de routebeschrijving. 
       24  B- klasse                 
              ABD                      Niet voor de driehoek linksaf, u hebt RC A bereikt, na de driehoek ook niet     
                                             naar links, deze "Weg" had weer twee namen, doorrijden naar controle D. 
             B-klasse                                 
       25    PQ                         Tot aan de tweede Davelaar kwam u niet, keren bij RC P en verder met opdracht  
                                             26 asfaltweg links, niet de eerste Davelaar in rijden deze had u reeds geteld. 
            C- klasse                               
       24    A               B         Als u het nietje voor de letter B hebt gezien dan komt u niet tot aan controle B 
                                             toe, voor de driehoek naar links. 
            C- klasse 
       25                       P         Het is te hopen dat u hierdoor nog niet meer in de knoop komt, de kleuren van 
                                             de knopen zaten in het touwtje door de gaatjes, verder zat in de zak waar twee 
                                             knopen in zaten nog een knoop, snapt u er nog een knoop van. 
               
       28                      E         Of de heren op de foto ook dwarsliggers zijn durf ik niet te beweren daarom 
                                             voor de veiligheid maar rails met dwarsliggers geplaatst. 
                                         
       29                      S         De plaatsnaam die u op het zelfgemaakte bordje zag was niet goed geschreven 
                                            het moet met dubbel t, als u dat niet door had dan hebt u geluk gehad, trouwens 
                                            aan de andere kant van een zij-weg stond De Steeg en dat is een goede naam. 
                                                                                  



       
 
       
       30    F                           Een van de verkeersborden op de afbeelding was niet juist, de voetganger was 
                                            gespiegeld, door VADNA was het verkeersbord aanduidende doodlopende weg 
                                            niet meer aanwezig, dus doorrijden naar opvangcontrole F. 
       
       31    K               H        Een hele mond vol, tenminste als u de opdrachten in een keer uitspreekt, de 
                                            eerste drie hiervan waren, denken we, geen probleem een adelaar is ook een 
                                            arend, maar de clou zat in het leesplenkske, dat is een dialect en dat mag in de 
                                            routebeschrijving niet worden gebruikt, zie artikel 1 van het reglement. 
       
       32    OL                        Het verkeersbordje geeft aan dat u er als fietser niet in mag, maar mocht u de 
                                            fiets op de auto of aanhangwagen plaatsen dan kunt u er gerust inrijden. 
   
       34    R                          Wat u zag was een botervloot (geen boter) wel een stuk kaas en een eierhouder 
                                             als u het spelletje van deze omschrijving wilt gebruiken dan moeten er streepjes 
                                             tussen staan, om het in goed Nederlands te formuleren, gewoon rechtdoor 
                                             naar controle R.  
                                          
       39    T                           Alles wat als tekst gebruikt wordt in de routebeschrijving moet met hoofdletters 
                                             tussen aanhalingstekens staan, de letter i was dat duidelijk niet. 
                                          
       40    U                S        Een niet zo’n moeilijke opdracht deze keer, een beestenboel is heel wat anders 
                                             dan deze stel apen, gewoon door de bocht naar controle U. 
                                              
       42                      G         Het is wel een heel mooi lied maar om nu te zeggen dat het een pinksterlied is, 
                                             nee, het woord pinksterdag komt er wel in voor maar het lied is geschreven voor 
                                                                   de  musical, Heerlijk duurt het langst, van Annie M.G. Schmidt. 
                     

             stempel 
                                          
       45                      P         Het hert stond op een verkeersbord doch de drie biersoorten waren niet geplaatst 
                                             wat u zag waren drie biermerken, biersoorten zijn o.a. Pils, Amber, Witbier enz. 
                              
          46                      V         De twee landen zijn inderdaad Zuid-Afrika en Mexico, de traditionele sporten 
                                             mocht u niet gebruiken dan moet de omschrijving zijn, naar de namen van sporten 
                                                                   de uitzetters hadden evenwel ook een ladder geplaatst en die heeft sporten. 
 
       49                      Z         De naam Edison kunnen we op velerlei gebied bij uitvindingen plaatsen maar 
                                             of deze persoon het licht heeft uitgevonden is ons niet bekend, ongetwijfeld 
                                             was dat iemand anders, misschien had hij wel iets met een lamp te maken. 
                                                 Het verkeersbord vooraanduiding doodlopende weg stond ter afleiding. 
                                           
       52   W                           Aangekomen bij de kruiswoordpuzzel niet direct de opdracht uitvoeren eerst even  
                                             het plak-en knipwerk bekijken, de AR was uitgesneden, eerst asfaltweg rechts, 
                                                                   daarna kwam er geen puzzel, maar een controle W. 
                                 
       57   Y                       P         Bij de fles was geen hals aanwezig, lees dit als b.v. man met pijp, dan willen we  
                                             de pijp ook graag zien, dus geen halszaak van maken, trouwens de zogenaamde 
                                             routecontrole was ook niet goed, komt niet op het voorbeeldenbord voor. 
 
              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 Herman en Hanny Vrielink                                  controleurs Henk en Jannie Hazeleger 


