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Opdr. Goed Fout  

AB 
1 

 
B 

 
A 

Om te beginnen: opdracht 1 kon u niet uitvoeren komende uit de 
Rentinckstraat, dit was gedwongen, op de viersprong echter, zag u 150 m 
vóór u nog een ritpijl met de tekst AMBC, op deze viersprong opdracht 
uitvoeren omdat dit zichtbaar de laatste mogelijkheid was om opdracht uit 
te voeren. 

3 C  
Een huisnummer dient zich op één huisnummerbord (H) te bevinden, hier 
stond het nummer 295 op 3 huisnummerbordjes. Puzzelreglement Midden-
Nederland (PMN) art. 7. 

6 D  De ijsco is hier (nog) een los oriënteringspunt. PMN art. 8a. 

11 E  

Op de afbeelding zag u de compagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en 
luitenant Willem van Ruytenburgh die zich gereedmaakten om uit te 
marcheren. Wat u NIET zag was een wachter die in de nacht op wacht 
staat. 

15 G F Lotte was al het 2e kleinkind omdat Oma de Haan ook kleinkind is, Lieke 
was ter afleiding. 

17 1  Algemene opvangcontrole. 

18 H  
De asfaltweg naar het industrieterrein is voorzien van een (tijdens de rit) 
geopend hek dat geacht wordt gesloten te zijn. Aanvullingen Reglement 
(AR) f. 

20 K J 

Het zelfgemaakte verkeersbord 50 is zodanig anders van kleur dat het geen 
verkeersbord is maar wel de herstelopdracht verder met punt 50. 
PMN art. 3. De goede rijders moesten even wachten op de beloning want 
opdracht 51, einde weg R, moest ook nog uitgevoerd worden. 

23 M L 

Het Europese grensaanduidingsbord van België is niet hun nationale vlag 
maar natuurlijk wel de aanduiding dat bij dit bord België begint en in de 
allereerste regel van uw routebeschrijving, nog vóór het Aanvullend 
Reglement, staat dat deze rit in Nederland wordt verreden…. 

26 N  Hoewel Teun al heel goed voetbalt, is hij voorlopig nog geen elftalspeler, de 
F- en E teams bestaan uit maximaal 7 spelers. 

AB 
29  OP 

Zie tekening achter in het uitlegboek. Gaat er om dat de eerste vlag die u 
als oriënteringspunt kunt gebruiken, de vlag van de stempelcontrole ver 
weg is. 

C 
29 P  Tekstval, op de routebeschrijving stond vlaq met een q i.p.v een g. 

30 St.  Algemene stempelcontrole. (voor AB-klasse was dit tevens oriënteringspunt 
in opdracht 29). 

AB 
30  R Q 

Voor "WELDAMMERLAAN" zandweg L uitvoeren kon niet direct links voor de 
boom omdat door de (zichtbare) ritpijl de zandweg overgaat in asfaltweg. 
Enige mogelijkheid om de opdracht uit te voeren was na de boom, alleen 
daar beoordeelde u een zandweg tot aan de eerstvolgende zijweg. PMN art. 
5 b en c. 

32 2  Algemene opvangcontrole. 

AB 
34 S  Let goed op het feit dat er geen komma staat tussen spoorwegovergang en 

voor. Na het geheel aan oriënteringspunten pas R…. 

C 
34 S  U maakt mij niet wijs dat u een Andreaskruising heeft gezien……. 



Opdr. Goed Fout  

36  T 

Beetje asociaal gezin daar op huisnummer 7, hebben geen geld om een 
schroefje te kopen om hun huisnummer mee te bevestigen, vandaar dat we 
zelf maar een "7" hebben geplaatst, die stond wat verdekt opgesteld, dat 
wel… 

AB 
42 
tot 
en 
met 
46 

6x 
BM  U 

Zie tekening achterin het uitlegboek. 2 dingen zijn belangrijk, namelijk, de 
1e x aanhoudend na "A" voerde u pas uit na de bemande controle omdat de 
letter op de ritpijl pas niet meer aanwezig was na passage en dus de 
verplichte rijrichting van de ritpijl nog van toepassing was. Tweede 
belangrijke punt is dan dat u na het kleinkind wel weer de ritpijl volgt 
omdat de modificatie niet meer voor opdracht 46 geldt. (BM = bemande 
controle). 

C 
45 

1x 
BM 

2x 
BM 

Uit niets kon u vernemen dat Lisa, zij is overigens een nichtje van de 
uitzetter, een kleinkind van Oma de Haan of de uitzetter is. (BM = bemande 
controle) 

46 3  Algemene opvangcontrole. 

52  V 
Inderdaad, op deze kennelijk door de uitzetter geplaatste wegwijzer staat 
meer dan alleen een plaatsnaam (PMN art. 8d) maar vanuit het punt van 
handelen kon u verderop, op de rotonde, goed een echte WW waarnemen.  

53 4  Algemene opvangcontrole. 

53 W  

Deze miniatuur ANWB wegwijzer (WW) zie PMN art. 7 leek weliswaar op 
een officieel richtingbord (ANWB) maar was toch kennelijk door de uitzetter 
geplaatst, dat bleek ook uit de toevoeging (MUG) achter de opdracht. 
Daarom was meer tekst (N 301) niet toegestaan op deze wegwijzer. 
(PMN art. 8d) 

54 5  Algemene opvangcontrole. 

57  X 
Hoe staat het met uw bijbelkennis (?) Ruth was niet de vrouw van Elimelech, 
dat was Noömi. Ruth was de schoondochter van Noömi, u kon het trouwens 
opzoeken in uw bijbeltje….. 

58 6  Algemene opvangcontrole. 

64  Y 
Natuurlijk is Barreveld geen plaats, Barneveld en Bareveld overigens wel 
maar Uitweg, u weet wel, de uitweg van de doolhof, is wel een plaats. (in 
de Gemeente Lopik) . 

AB 
66 Z  Mooie rechtdoorrijder achter de lantaarnpaal langs. 

67 7  Algemene opvangcontrole. 

AB 
67 A  WW correct, de P echter staat hier in de bij-positie. 

68 
/ 
72 

 B8 
De wegwijzer van opdracht 68 was onderverdeeld in VO (VRW oversteken) 
en ORTHUIZEN, herstelopdracht gaat voor op uw routebeschrijving. Art 1 d 
en e. Dat gedoe met die pony's en zo was flauwekul. 

73 9  Algemene opvangcontrole. 

AB 
75 

CC
C CC 

In de Aanvullingen op het reglement staat dat u alleen officiële 
Verkeersborden Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig moet 
beschouwen.  

C 
74-
75 

D 
C  

Het eigengemaakte verkeersbordje doodlopende weg was voor u niet 
aanwezig, (AR h.) derhalve was er voor u geen oriënteringspunt en kon u 
alleen maar doorrijden naar de opvangcontrole. 



Opdr. Goed Fout  

76 10  Algemene opvangcontrole. 

AB 
76 F G 

Leek een makkelijke opdracht, was 't eigenlijk ook, brug en kleinkind waren 
keurig aanwezig. De bekende adder onder 't gras zat 'm in het feit dat u 
niet vergat de viersprong te gebruiken daar waar de "nachtwacht" stond uit 
opdracht 11. Hier was namelijk een situatieschets geplaatst die ter plaatse 
gold vanuit alle richtingen…..(AR a.) 

C 
76 G  

De brug in de weg niet gebruiken omdat die niet door de uitzetter is 
aangelegd, (AR g.) en ook niet de brug in de bril van oma de Haan 
gebruiken, die maakt namelijk geen deel uit van een weg. PMN art. 8 e. 

AB 
78  E 

Gewoon gebruiken die wegwijzer, dit oriënteringspunt heeft u namelijk in 
deze rit nog niet gebruikt. Zie hiervoor de uitleg bij opdracht 1. Mocht u 
toch in opdracht 1 geen enkele RC gehaald hebben, dan heeft u de 
wegwijzer van opdracht 2 wel gebruikt. Er worden u voor opdracht 78 dan 
geen strafpunten toegerekend.  

C 
78  E In het midden van "BARNEVELD" staat de "E" en die zag u in de vorm van 

een routecontrole waarvoor u netjes rechts de Jan van Arkelweg op kon. 

79  H 

De ijsco uit opdracht 6 was nu een vast punt omdat het nu voorzien was 
van een touw dat binnen in Cafetaria-Lunchroom de Arkel was 
vastgemaakt. Om dat te kunnen bepalen hebben we u aangeraden om uw 
auto te parkeren om vervolgens lopend de situatie te beoordelen. Binnen 
kon u zien dat de ijsco daadwerkelijk door het touw was bevestigd en dus 
een vast oriënteringspunt was en kon u tevens een waardebon meenemen 
om direct na de prijsuitreiking van de rit in de Moespot, gratis van een 
lekker ijsje te gaan genieten voor alle inzittenden. Deze traktatie wordt u 
aangeboden door Transportbedrijf G.L. de Haan uit Nijkerk.  

 
De oplossing van de opdracht langs de route in punt 64 is: uitweg 3. 
Dit antwoord in het juiste vak van de controlekaart levert u 15 bonuspunten op. 
 
Uw uitzetter hoopt dat u heeft genoten van deze rit.  
 
Het bestuur van AMBC Achterveld ziet u graag terug op de volgende ritten: 
 

4 september Rondje Achterveld Joop van der Gronden 

9 oktober Wijnpuzzelrit Adri en Michel Brundel  

13 november Snertrit Paddy Jans en Joan Oostveen 
 
Inschrijven van 12.15 tot 13.00 uur, starten van 12.30 tot 13.15 uur. 
 
Bedankt voor uw deelname en goede terugreis, 
 
 Uitzetter Graddus de Haan met steun van Cees van Middendorp. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 


