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U kreeg een aanwijzing langs de weg, dat tekst van uw
routebeschrijving verviel, als u het goed las, bleef de letter
I over, dus daarvoor naar links, terug van routecontrole "D"
kon u niet meteen asfaltweg links uitvoeren, vanwege
dat de brug niet meer aanwezig was en u daardoor rechts
een doodlopende weg had gekregen.
De RC "I" niet noteren, ook niet meer aanwezig.
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Het is Fred Flinstone en Barney Rubble, dus geen Barney
Flintstone.
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Het oude bushaltebord is vervangen door dit nieuwe bus‐
haltebord, in het straatbeeld zie je dit bord in de grote
steden verschijnen, dus na het eerste bord naar links.
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Omschrijving
Zowel de stoomtrein als de stoomboot gebruiken geen stoom
als brandstof, maar bijvoorbeeld kolen.

Zag u links het bordje staan met de tekst "EIGEN WEG"?
K

Op weg richting de rotonde bent u het kombord van
Scherpenzeel gepasseerd, dan hoeft u enkel een lepel aan
te treffen om deze opdracht te kunnen uitvoeren.
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EK komt in uw reglement niet voor in de lijst met afkor‐
tingen die in de routebeschrijving gebruikt mogen worden.
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Op het eerste geplaatste verkeersbord kunt u niet zien of dit
een benzinetank is, dat kon wel op het tweede bord, daar
stond een bromfiets op met een tank waar benzine in gaat.
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Deze solex, is er ook een die onder de hybride voertuigen
valt. Hybride is door meerdere krachtbronnen aangedreven.
De solex wordt aangedreven door mensenkracht en een
benzinemotor.
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Het oplossen van deze cryptische omschrijving, geeft als
antwoord: elftal, dus na het Nederland voetbalelftal links.

Bij deze lettergrepen stond ook een lettergreep met AL,
dat houdt in dat u eerst asfaltweg links dient te gaan en
daarna uw opdracht uitvoeren, u komt nogmaals langs het
bord, dus nogmaals asfaltweg links naar RC "S".
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Omschrijving
Dunlop is de juiste achternaam, dus de eerste mogelijkheid
naar links.
Niet Zurich is de Zwitserse plaatsnaam, u mist hier de
puntjes op de u, maar Bern, hetgeen stond op een bord
ZACHTE BERN, waarvan Bern de Zwitserse plaatsnaam is.
Alles was in de juiste volgorde te vinden, kneudel is een
ander woord voor opvouwbare paraplu.
Niet naar rechts gaan op basis van de persoon met de vlag,
maar wel voor de starter, die daar ook hing, van een TL‐
buislamp.
Een iets wat vreemde straatnaam "EIGEN AARDIGWEGGETJE",
maar zag u dat deze straatnaam niet onderstreept was en dat
deze naam in twee delen stond, n.l. op een bord EIGEN WEG
en wegen voorzien van zo'n bord zijn niet aanwezig, dus ge‐
dwongen naar rechts en terugkomend van RC "Z" alsnog deze
weg inrijden?
Meteen na het afslaan, de Storkstraat in kon u zeker vier ver‐
keersborden waarnemen, dus achter het bedrijf langs om
RC "B" op te halen.
Na de stempelcontrole nogmaals de gelegenheid om op‐
dracht 56 te doen, ook dit was uitvoerbaar op basis van de
afbeeldingen van de verkeersborden (oude uitvoering)
aanduidende parkeerplaats.
Op deze afbeelding stond inderdaad Willem van Hanegem,
en in tweede instantie kunt u de opdracht niet uitvoeren
op dezelfde afbeelding maar wel op de booglijn die ook op
de afbeelding stond, want dat noemt men ook kromme.
Op zich lijkt dit een eenvoudige opdracht, maar u had als
extra aanvulling op het reglement de aantekening gekre‐
gen, dat hekken voor u niet aanwezig waren, als u nu het
hek op het gedraaide verkeersbord aanduidende
overweg met overwegbomen wegdenkt kunt u daarna
VRW R
Dit is nu geen viersprong vanwege dat de tractor niet
meer aanwezig is. Er blijft wel het bekende witte bord met
de rode rand over en die sluit een weg af. Nu rechtdoor
richting de RC "D", zie a.u.b. opdracht 4.
Zag u dat er stond "Rentinckstraal" i.p.v. "Rentinckstraat" en
zag u dat de stoomboot nu ook een gele vlag bevatte, dus
daar was uw rit teneinde

Dank voor uw deelname, de uitzetters en controleurs.
Volgende rit A.M.B.C. Achterveld 9 september a.s.
Wilt u binnenkort nog een puzzelrit rijden, dan kan dat op donderdagavond 7 juni a.s.
in Harderwijk, inschrijf‐, start‐ en finishadres: Hierdense Motor Club, Kleine Mheenweg 8,
Hierden, inschrijving vanaf 19:15 uur, start vanaf 19:30 uur tot 20:15 uur.

