
Uitleg Lenterit 13-3-2016 A.M.B.C. Achterveld (C-klasse) 
 
1. Goed:         Fout:  st., A 
 Eerste weg links, een opdracht waar helemaal niets mis mee is. 
 Ook niet stempelen, want er stond geen oranje vlag bij, maar een blauwe. 
 
2. Goed:  B      Fout:  Y 
 Aan de boom zat een eekhoorn vastgemaakt. De cryptische omschrijving is 

azijntoeter (azijn = eek en toeter = hoorn), dus eekhoorn opdracht  uitvoerbaar. 
 
11. Goed:  2 3       Fout:  F 
 Wat een puntpieper is weten we niet, het is een verzonnen iets, dus de 

puntenslijper was als afleiding geplaatst. 
 
13. Goed:  H 4       Fout:   
 Deze file stond op A4 papier, dus gewoonweg een file op A4. 
 
20. Goed:        Fout:  J 
 Op dit bord stond een foto afgebeeld van een sympathieke man uit Katwijk. Een 

gezicht wordt ook postzegel genoemd. 
 
22. Goed:  K 5     Fout:  L 
 TVTAS is de afkorting van de namen van de Waddeneilanden, Texel, Vlieland, 

Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Op het bord stond Tesel i.p.v. Texel, 
bij  routecontrole K werd medegedeeld, dat  de S in een X aangepast moest 
worden., maar dan veranderd ook de S van Terschelling en Schiermonnikoog, 
opdracht dus niet uitvoerbaar. 

 
30. Goed:  X       Fout: S 
 Hier stond RC S, maar dacht u er nog aan, dat de S een X was? 
 
30. Goed:  stempel en R T   Fout:  2 x stempel 
 De ritssluiting stond op het bord bij het bedrijf, de geplaatste ritssluiting hing los. 

Ook niet tweemaal stempelen, de S is nog steeds een X, dus er stond niet stempel, 
maar xtempel, bij RC T werd u van al deze narigheid verlost. 

 
31. Goed: U 6     Fout:  Z 
 Inderdaad het logo van Staatsbosbeheer, daarvoor gaat u gedwongen naar rechts, 

want op het bord staat, dat u niet rechtdoor mag met de auto/motor. In u 
routebeschrijving stond: Staatbosbeheer i.p.v. Staatsbosbeheer. 

 
33. Goed:  P        Fout:   
 Zag u de tekstval. Er stond in de routebeschrijving vierspong in plaats van 

viersprong. 
 
39./ Goed:  B B 7     Fout:   
40. U zag hier Geer en Goor, daarvan is Geer de hij en de ander heeft een zij, 

zodoende toch naar hij en zij rechts gaan. 



43. Goed:  C D        Fout:   
 Bij deze afbeelding stond een zwart kruis oftewel een letter X, deze hoofd-letter 

wordt ook wel kapitaal genoemd. Eerder waren er ook al hoofdletters te vinden. 
 
49. Goed: E       Fout:   
 Niet iedere opdracht hoeft lastig te zijn, dit straatnaambord mag niet als 

straatnaambord dienen (zie voorbeeldenbord), en al was het bord juist, dan had de 
straat twee straatnamen en dat mag nu ook weer niet. 

  
51. Goed:  G      Fout:   
 Heeft u het door ons geplaatste verkeersbord gezien? Een verplichte rijrichting, 

rechtdoor en niet asfaltweg links doen. 
 
52. Goed:  H      Fout:   
 Dikkertje Dap is inderdaad een naam van een versje van Annie M.G. Schmidt. Toch 

niet naar links gaan, want M.G. staat niet bij de afkortingen in het reglement. 
 
57. Goed:  stempel    Fout:  J 
 De zwaluw op het plaatje is inderdaad een voorjaarsbode. 
 
59. Goed:  stempel, 8    Fout:   
 Een struisvogel behoort ook tot pluimvee, plus u was nog na een haan gekomen 

(bovenop een luifel). 
 
66. Goed:  L M     Fout:  K 
 Winkel is ook een hoek en deze waren er voldoende, de afbeelding van een 

marktkraam was afleiding. 
 
69. Goed:       Fout: O   
 Op de afbeelding was een wortel en een paprika in de juiste volgorde te vinden, een 

Hongaarse peper wordt ook wel paprika genoemd. 
 
72. Goed:  P 9     Fout:   
 Onder de notenbalk stond: DEZEOPDRACHTVOERTUTOCHWELGOEDUIT? 

(Zonder spatie dus), maar de tussenruimte bij een notenbalk wordt ook spatie 
genoemd.  Plus boven uw routebeschrijving stond: Er is geen val gemaakt op 
spaties. 

 
73. Goed:       Fout:  R 
 Deze beek was voor vandaag omgetoverd tot Waal, echter de opdracht was waal, 

met een kleine w. Een waal is een soort steen, die net na de brug was geplaatst. 
 
Wij danken u voor uw deelname en zien u graag terug bij de volgende ritten, 
ook zouden wij het fijn vinden als wij u als deelnemer mogen begroeten bij de 
Harderwijker Automobiel Club, dat kan al op donderdag 24 maart en/of 
vrijdag 22 april. 
 
Uitzetters: Bertus en Henny van der Horst. 
Controleurs: Henk en Jannie Hazeleger.  


