Uitleg Pinksterrit 2011 A.M.B.C. Achterveld.
Opdr.
Goed
A‐ en B‐klasse:
2.
VBB 1

C‐klasse:
2.

Fout
C

VB 1

A‐, B‐ en C‐klasse:
5.
9D

13.

I EO 3

17.

LA

19.

A‐ en B‐klasse:
25.
OPS
t/m
stempel
28.
4

C‐klasse:
25.

P

C‐klasse:
28.

S st. 4

F

Goed

Als we in een routeopdacht tekst vermelden dan dient dit
in hoofdletter(s) en tussen aanhalingstekens gezet te worden,
dus na "D" om oor.
Al de drie plaatsnamen waren Zeeuwse plaatsnamen, plus
nog een vierde, n.l. Kijkuit op het bord net voor de VRW.
Zie boven zelfs vier Zeeuwse plaatsnamen.

I EO 3 Niet Rien Poortvliet en ook niet Dik Bruna, maar Dick Bruna
EOKEO 3 is de naam van de tekenaar van Nijntje.
EOKEO 3
EO 3

U toch niet laten misleiden door de borden "EDE" en
"DOORN", want op het eerste bord stond Rien en
Poortvliet en dat zijn Nederlandse plaatsnamen.
Of dit een slingeraap was, was moeilijk te beoordelen, maar
zag u ook het e‐mailadres? Een @ wordt ook slingeraap
genoemd.

M

Spanje is een koninkrijk, maar Luxemburg is een groot‐
hertogdom, echter Nederland is ook een koninkrijk en
ligt zeker in de bijpositie.

PQ

Opdracht 25 uitvoerbaar door meteen de eerste weg
links te gaan, dan met opdracht 27 niet richting de
brug gaan, want er stond geen VADNA achter deze
opdracht en links is doodlopend door de geplaatste
borden, via RC "O" wel richting opdracht 28.
Voor de verkeersborden gaat u gedwongen dus de RC
"S" ophalen.
Tekstvalletje, in de routebeschrijving stond 5O met een O
in plaats van met een nul ( 50 ).

Q

A‐, B‐ en C‐klasse:
32.
8N5

Opdr.

De eerste val die u tegenkwam was de muizenval, daarna
de RC "V" met de hersteller "AL", deze uitvoeren en daarna
via RC "B" de opdracht nog uitvoeren.
Dit kunt u enkel zien als een RC met een herstelopdracht,
deze herstelopdracht gewoon uitvoeren.

A‐ en B‐klasse:
7.
HHHHH 2
C‐klasse:
7.
HH 2
A‐, B‐ en C‐klasse:
11.
EO 3

Omschrijving

Bij de verkeersborden stond een bord dat u niet recht‐
door mag rijden, gedwongen naar rechts richting RC "S".
De omschrijving van dit verkeersbord is gewoon juist, de uit‐
zetters mogen links achter een opdracht ook voluit schrijven.

Fout

Omschrijving

A‐, B‐ en C‐klasse:
33.
RT 6

U

De tekst op dit bord was doormidden gezaagd, zodat op het
onderste bord "DLW" staat, na de keercontrole van RC "R"
niet meteen links gaan, nog steeds DLW, dus de volgende
mogelijkheid links gaan.

37.

X

Z

Op het door de uitzetters geplaatst bord staat maar één
goede witte driehoek. Zag u de andere twee in de letters
A op het bord waarbij het geplaatste bord stond?

38.

WY

Er stond niet verkeersborden, maar verkeerborden, maar
ook niet meteen keren, vanwege het keerverbod op één
van de drie borden.

39.

A

De gevraagde tekst was maar eenmaal goed te vinden,
eenmaal stond de tekst op meerdere borden en eenmaal
stond er: INBOUW VOS AUTOGAS STATION.

45.

B7

De afbeelding met de pinguïn zat vast aan het verkeersbord
aanduidende doodlopende weg en dat bord is er niet
vanwege VADNA, ja dan is die afbeelding er ook niet.

46.

CD

53.

EGH

55.

CCD

De drie mannen zijn de 3JS, wat hier werd gevraagd waren
drie J's, maar dan niet op één bord, dit hadden drie borden
moeten zijn met ieder een J erop.
I

stempel
C‐klasse:
60.
LK 10
A‐ en B‐klasse:
60.
LKK 10

De tekst PINSTER was goed, de andere gedraaide letters
waren niet als tekst leesbaar.
Dit waren niet de zonen van Donald Duck, maar zijn neefjes.

J

A‐, B‐ en C‐klasse:
63.
MN

Dit waren niet de zonen van Donald Duck, maar zijn
neefjes, bij de eerste afbeelding stond in de tekstballon:
een herstelopdracht, n.l. viersprong rechts, asfaltweg rechts
en einde weg rechts.
Niet de afbeelding van de candybar is juist, is een Mars,
maar wel de korf van de marskramer die ook mars wordt
genoemd.

A‐ en B‐klasse:
68.
O

C‐klasse:
68.

Dit was geen hand in een mitella maar een voet, dus van
een pink geen sprake.

In de Rentinckstraat stond een wit bord met als onder‐
streepte tekst "FINISH", hetgeen inhoud dat deze
straat twee namen heeft en dat mag niet volgens het
reglement, aanvullend reglement gaf aan bord zichtbaar
tekst leesbaar en alles is overzichtelijk.
O

Niets mis met deze opdracht.
*.*.*
Dank voor uw deelname, de uitzetters en controleurs.

