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opdracht goed fout uitleg

2 St. L Door de ritpijl die geplaatst is, wordt de weg verlengd en mochten er nog
geen voetgangers lopen, dus mocht u ook niet stempelen.

4 Voor iedereen.
5 A  Elke weg in Nederland heeft een maximum snelheid.

Z Voor iedereen.
7 B U moest in een keer alle vier de bushalteborden waarnemen en dat lukte

niet over de grote afstand.
8 C D Heeft u een lantaarnpaal wel eens zien springen? Dus springt een beer

altijd hoger en kunt u de opdracht al direct uitvoeren.
1 Voor iedereen.

9 G E De oneindige lijn zag u in het verkeersbord (C1), u werd verplicht voor het 
bord naar links te rijden, vervolgens kon u de rode rand van het bord
gebruiken en alsnog de opdracht uitvoeren.

2 Voor iedereen.
11 O F Toch niks mis mee met deze RC.

A Voor iedereen.
14 Z Wat u zocht was de tekst en niet de Wegwijzer van de A.N.W.B.,

doorrijden naar de  RC.
15 H Het kleine bijgeplaatste verkeersbordje gezien, de weg heeft nu twee

karakters (PM-N 5.d), eenrichtingsweg en autoweg.
18 J Paardenbloemen genoeg in het land, maar geen paardebloem.

3 Voor iedereen.
19 K L A.N.W.B. is geen afkorting die wij kennen in ons reglement (PM-N  7).
22 M De weg onder de brug mondt niet uit op onze bereden route (PM-N  8.e).
24 O Y Er waren diverse meters geplaatst, waaronder een pluviometer. Deze

wordt gebruikt om de hoeveelheid regenwater die er valt te meten.
26 P Hier komt u automatisch langs.

P Op een rotonde kunt u niet einde weg uitvoeren, dus nogmaals langs de RC.
27 7 Voor iedereen.
29 L  T Ik had een mooie Hollandse Betuwse aardbei geplaatst, een echt

zomerkoninkje, de vogel die ik had geplaatst was een winterkoninkje.
30 Q Een mooie foto van Linda de Mol, maar of dit ook een echte mol is, ze

graaft vaak wel in iemands verleden, maar toch? Toch wel de echte mol
gezien?

6 Voor iedereen.
31 R Een mooi uithangbord, maar ook goed gekeken wat er achter hing?

1 aardappel en 1 ui, in de routebeschrijving stond de meervoudsvorm
en die was niet te vinden.

5 Voor iedereen.



34 B Nadat u deze weg 50 meter was ingereden, was er al een viersprong
aanwezig richting de garageboxen.

8 Voor iedereen.
35 St. 23 Ri is geen toegestane afkorting. (PM-N 7). Overigens stond deze RC

links van de route.
40 U We kennen wel een overweg of een spoorwegovergang. 

Maar een spoorwegoverweg?
44 W N De rechtdoorrijder niet gemist?
45 V Een klinket is een kleine deur in een grote deur en deze was aanwezig.
50 H Ook deze auto is goed gekeurd voor de sloop.
51 X De haan met zonnewijzer was bijgeplaatst, een vogelhuisje hing in de

boom en de wipkip was bijgeplaatst op het grote bord.
53 G D E Het eerste voorwerp was een radiatorkwast, de tweede was een 

stoffer en de laatste was een afwasborstel.
58 9 Voor iedereen.
59 Z Navigator nog goed bij de les, dan heeft u 30 strafpunten uitgespaard,

ik was een W  vergeten te plaatsen in de routebeschrijving.
60 A U kwam langs een zwembad en een kerkhof. Voor de een plezier, voor

de ander verdriet, toch vinden wij dat het abstract is en de opdracht
niet uitvoerbaar is.

10 Voor iedereen.
62 Y Een mooi geknutseld verkeersbord, alleen voor ons niet bruikbaar in de 

rittensport.
63 St. Voor iedereen.
66 C U passeert hier het kombord van Achterveld, maar u blijft in de plaats

rondrijden en komt er niet na.
68 I U was het straatnaambord al gepasseerd en dat mag niet. (zie PM-N 4e)

Wij zien u graag terug op onze volgende ritten:

13  oktober

17  november
Inschrijven van 12.15 tot 13.00 uur, starten van 12.30 tot 13.15 uur.

Bedankt voor uw deelname en goede terugreis.

snertrit, uitgezet door Paddy Jans en Joan Oostveen

Uitzetter:             Joop van der Gronden

Controleurs:  Henk en Jannie Hazeleger

wijnrit, uitgezet door Otto en Jasper Edelenbosch


	Blad1

