
     Uitleg  Pinksterrit 2013, A.M.B.C.  Achterveld   (B-Klasse)
Opdr. Goed Fout Omschrijving
0. B C  E Het reglement geeft aan, dat de opdrachten beginnen met
en X 1., dus niet met 0. beginnen, bij RC "B" bent u niet bezig met
1. opdracht 0., maar met opdracht 1 en deze gewoon uitvoeren.

A. E E  U kreeg de opdracht om de "E" te noteren, maar volgens
het reglement dient u deze ook te noteren, dus tweemaal.

5.  4 Geen sprake van een dubbel karakter, wel een voorrangsweg.
 Van de auto op het verkeersbord waren de koplampen

verticaal gezet.
12. 1 M A De eerste mogelijkheid om de opdracht aan te vangen, is

de weg voor de driehoek naar rechts te gaan en gedwongen
links tussen de vlaggen door.

19. O Dit was Rowan Atkinson, alias Mr. Bean.
 

20. P R  Dit was natuurlijk Mr. Bean, echter Mr. mag niet als af-
korting in de routebeschrijving gebruikt worden, maar
bij RC "P" staat HK - XL, echter viersprong links kan niet
uitgevoerd worden, vanwege het verkeersbord aan-
duidende doodlopende weg.

22. Y S  enkel S Beide borden met het vermelde aantal uren waren niet
of Y Y juist, het eerste kwartaal van 2012 had een extra dag, n.l.

29 februari, maar ook een uur minder vanwege de overgaan
naar de zomertijd, dus 2.183 uur.

24. Q  In de asfaltweg aan de linkerkant hing boven de weg
de Toren van Pisa, een mooi rond gebouw hetgeen ook
rotonde wordt genoemd, dus bij de aangebracht rotonde
in de weg naar rechts.

27. T U  Deze handwijzer kan geen WW genoemd worden, geen
bord uitgevoerd in de vorm van een pijl en ook geen pijl
op het bord.

30. U T Dit is volgens het woordenboek een handwijzer.

33. U T Wel drie Nederlandse plaatsnamen, n.l. Witte Paarden
I (Overijssel) Zwarte Haan (Friesland) en Blauwe Hand 

(Overijssel).
40. V V  W V W Tekst dient in de routebeschrijving tussen aanhalingstekens

 en met hoofdletters te staan, daar voldeed 2e (2E) aan.
48. A B K C  Gewoon na "BJU" naar rechts, vervolgens is "BJU" veranderd
t/m D I in "CKV" dus weer naar rechts, RC "A" is nu RC "B", daarna
50. via RC "K"  beginnen aan opdracht 50, dan niet  de 2e keer 

asfaltweg links gaan op het punt waar het bord "BJU" staat,
want dit bord is inmiddels veranderd in "DLW" , tweemaal

  langs RC "C", die de tweede keer RC "D "is.

z.o.z.



Opdr. Goed Fout Omschrijving
54. E  Bij deze opdracht de laatste mogelijkheid nemen, dus via de

rotonde de opdracht uitvoeren, het geheel is overzichtelijk.
56. X F F F Jumbo is het door de uitzetters geplaatste vliegtuig.
 stempel: Het op het pand aanwezige deel van mogelijk een olifant

A  kunt u niet als Jumbo aannemen.
57. L G H Beide geplaatste kentekenplaten waren niet juist, de 

 eerste helemaal niet, de tweede zou kunnen, maar deze
kentekens zijn begonnen met als eerste letter een K.

68. M  2 M  M 2 Naar rechts is de juiste oplossing.
  

73. D 3 5  Twee losse borden onder elkander, waarvan de bovenste een
DLW is, dus gedwongen via de RC "O", in tweede instantie
ook geen overeenkomende tekst met de routebeschrijving
vanwege de punt achter de M.

74.  6 Zowel de mol als de spitsmuis zijn geen knaagdieren, de mol
is een zoogdier en de spitsmuis een insecteneter.

76. J Al hing het kopje los, dat doet er niet toe, u had de kop van
stempel: de schroef en de schotel en kon daarna naar rechts gaan.

B
79. N  Een weg dient uit te monden op uw bereden route, daar

voldeed dit stukje weg niet aan.
Finish  F U was gefinisht bij de gele vlag.

 
Dank voor u deelname, de uitzetters.

Een fijn vervolg van 2e Pinksterdag gewenst.

Wilt u voor de zomervakantie nog een puzzelrit rijden dan kan dat bij de H.A.C.
op donderdagavond 6 juni aanstaande.
Inschrijving van 19:15 tot 20:15 uur in het Clubgebouw van de Hierdense Motor Club, Kleine
Mheenweg 8a te Hierden.
Start vanaf 19:30 uur tot 20:15 uur.
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