
 
Uitleg Pinksterrit 9-6-2014 A.M.B.C. Achterveld (C-klasse) 
 
 1. Goed:  A C     Fout:  B 
 Richting “ LEUSDEN“  wil zeggen gewoon richting de tekst Leusden rijden 
 en niet de richting gaan die de pijl aangeeft. Want dan had er in uw route- 
 beschrijving: Richting Leusden moet staan. 
 
3. Goed:        Fout:  6 
 Eerst de A aan uw route daarna bij B, dat werd niet gevraagd, na “A“ na 
 “B“ wil zeggen dat de B eerst moet komen en dan de A. 
 
6. Goed:        Fout:  L 
 In uw routebeschrijving dient alles wat tussen aanhalingstekens staat en 
 met hoofdletters is geschreven als tekst te worden waargenomen. 
 In dit geval had gem. ook met hoofdletters moeten staan. 
 
8. Goed:  9 M     Fout:   
 De vogel op het plaatje is geen inkepinkje, lees in-ke-pink-je, Deze inkepinkje 
 zat in het bord met de afbeelding van de vogel. 
  
17. Goed:  Q P       Fout:   
 Een halve vierkante meter is groter dan een vierkante halve meter en wel  
 tweemaal zo groot. 
 
20. Goed:  N N S       Fout:  
        Tante betje is een zin met een stijlfout. 
        De tantebetjeconstructie komt voor als twee hoofdzinnen aan elkaar  ge-    
 koppeld zijn met en, want of maar. 
 De geplaatste tekst voldeed daaraan. 
 
24. Goed:  O R T       Fout:  
 Zowel Epe en Soest als ook Bonn en Aken zijn Duitse plaatsnamen. 
 Dus tweemaal uitvoerbaar. 
 
26. Goed:  R O B       Fout:  
 Even terugkomen op een opdracht uit de vorige rit bij de AMBC Achterveld, 
 The Beast heeft nog meerdere betekenissen, zo zullen Disney fans meteen 
 aan de afbeelding gezien hebben, dat dit The Beast was. 
 Daarna net als bij de vorige rit de auto (The Beast) van president Obama, 
 maar zag u daar het kenteken van de auto: AL- AL, dat is voor u een herstel- 
 opdracht, dus even tweemaal asfaltweg links. 
 
 
 
 
 



 
 
28. Goed:  Y        Fout: 
 Op een door de uitzetters geplaatste WW mag niet meer staan dan een 
 Nederlandse plaatsnaam(en) en eventueel een pijl, dus in dit geval geen 
 vlaggen, raadpleeg het reglement nog maar eens. 
 
29. Goed:          Fout:  10 
 Als u bij deze VRW naar links keek, dan zag u een verkeersbord staan? 
 Nee, toch niet, op dit bord stond geen herenfiets, maar een damesfiets. 
 
32. Goed:  U        Fout:  W 
 Bob geschreven met kleine letters is toch iets anders dan BoB van de 
 slogan: Ik ben de BoB, echter bob is ook een bepaalde haardracht. 
 En de dame had deze haardracht (bob(lijn)). 
 
35. Goed:  U W       Fout:   
 Cardamine pratensis is de Latijnse benaming voor pinksterbloem. De 
 routebeschrijving dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld, dus dit 
 gewoon negeren en gauw naar de RC “W”. 
 
37. Goed:  D  A      Fout:   
 U kwam nu bij het bordje met de namen Ad en Elly. In totaal zijn dit drie 
 klinkers, namelijk de A, de E en de Y. Wanneer de Y aan het einde van  
 een woord voorkomt en uitgesproken kan worden als zijnde een klinker, 
 dan is dat in dat geval een klinker, dus bijvoorbeeld niet bij het woord 
 yoghurt, want dan staat de Y ook aan het begin van het woord. 
 
38. Goed:  F       Fout:  C 
 Een tekstvalletje, het juiste Nederlandse woord is vervoermiddel, toch niet 
 rechtdoor, maar gedwongen linksaf. De rit gaat over wegen die met een 
 auto en motor bereden kunnen worden, de motorrijder mag hier niet 
 rechtdoor, dus de automobilist ook niet. 
 
39. Goed: G + stempel     Fout:   
 De weg rechts is afgesloten met een bord “DLW“, dus een doodlopende weg. 
 Volgens het reglement zijn doodlopende wegen niet aanwezig en kunnen dan 
 ook niet als oriënteringspunt gebruikt worden. 
 
42. Goed:  H E E K      Fout:   
 Het juiste antwoord is 21 maal. 
 
48. Goed:  L M       Fout:  J 
 U komt voor een fietspad en daar mag u met de auto niet in/op rijden. 
 Gedwongen naar links en op de einde weg weer gedwongen naar links. 
 Wel de fiets als oriënteringspunt nemen en nog even later naar links 
 gaan. 



 
 
50. Goed:  V        Fout:  1 
 Hier stond niet fiets naar fiest, dus rechtdoor zou u denken. 
 En laat dat nu de juiste beslissing zijn. 
  
51. Goed:  stempel  7 4     Fout:   
 Bij de afbeelding van Jan zat om het cijfer drie een cirkel, dus een herstel- 
 opdracht, doorgaan met opdracht drie. 
 
 
Wij danken u voor uw deelname en zien u graag terug na de vakantieperiode, 
Uitzetters: Bertus en Henny van der Horst. 
Controleurs: Henk en Jannie Hazeleger. 
Prettige vakantieperiode. 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
               
 
 
  
 
 
 


