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Deze routecontrole is niet conform het voorbeeldenbord, de letter moet zwart zijn.

U zocht een RC, deze was aanwezig in de vorm van een stempelaar met een oranje

vlag. Daarna zocht u nog een vlag en deze vond u niet.

Voor iedereen.

De eerste RC A is goed. Daarna zag u een RC A in de spiegel, maar bij het passeren

stond de RC achterwaarts. Niet vergeten om naar links te gaan, want de spiegel was

aanwezig. De RC stond niet geheel achterwaarts, 2x RC A is daarom ook goed.

De modificatie vertelde wat u moest doen. Als laatste stond verkeersbord C16,

gesloten voor voetgangers, dit betekende dat u de eerste vier keer dat u passeerde

niet mocht stoppen om te stempelen. Daarna had u alle verkeersborden gebruikt en

mocht u wel stempelen.

Voor iedereen.

Een klassieker, een schrijffoutje. Routecontrole schrijf je met een O, niet met een nul.

Voor iedereen.

Bij de parkeerplaats van Modiform kon u rechtsaf, daarna om de ''rotonde'' voor de

hoofdingang rondrijden voor de goede RC.

Voor iedereen.

Alle cijfers waren aanwezig, eerst de RC 1, daarna van boven naar beneden de cijfers

opvolgen.

Voor iedereen.

Voor iedereen.

De niet zat op de kop van de RC. 

Bij de tekst Welkoop kwamen de letters L en K niet na elkaar. Deze lopen door elkaar

heen.

U mag het straatnaambord niet gepasseerd zijn. (PMN artikel 8b1) 

Ondanks dat de tekst in de routeopdracht klein geschreven is, zijn het toch

hoofdletters (PMN artikel 9). Wel goed gekeken naar het geplaatste bord? De tekst

was doormidden gesneden, daardoor was de B een D. Op de onderkant van het bord

staat de tekst DLW en is de weg voor u niet aanwezig.

Voor iedereen.

Voor iedereen.

Voor iedereen.

UITLEG Koningsrit 23 APRIL 2017

Ook een zeepaardje is een vissoort.

De fiets en  de auto komen niet na elkaar, dus een volgorde probleem.

De bruggen en de tekst AMBC waren aanwezig. Alleen de oranjebitter stond in een

opstal (PMN artikel 8b3), in dit geval in een nestkastje. Aanrader: Als u de

klompenpaden bewandelt, kunt u deze (vogelnest)klompen tegenkomen. Inlichtingen

bij de uitzetter.

De eerste tunnel was geen probleem, deze was neutraal. De val zit hem in de

volgende tunnel. De afbeelding is een prima tunnel en in een tunnel mag u gewoon

rechtsaf slaan. Neutralisatie: De weg bevond zich in de tunnel, dus in een opstal.
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Wij hopen dat u een leuke middag hebt gehad en zien u graag terug op onze volgende ritten:

5 juni Pinksterrit Bertus en Henny van der Horst

3 september Rondje Achterveld Pieter en Kayleigh van Riemsdijk en Ko Donk

8 oktober Wijnpuzzelrit Adri en Michel Brundel

12 november Snertrit Paddy Jans en Joan Oostveen

Inschrijven van 12.15 tot 13.00 uur

starten van 12.30 tot 13.15 uur

Pinksterrit 8.30 tot 9.30 uur

starten van 9.00 tot 9.45 uur

Uitlegavond Puzzelreglement Midden-Nederland

19 mei 2017 om 20.00 uur in De Moespot.

Aanmelden via: vicevoorzitter@ambcachterveld.nl

Bedankt voor uw deelname en goede terugreis,

uitzetter:     Joop van der Gronden

controleurs: Henk en Jannie Hazeleger

De verkeersspiegel was aanwezig, de houten zitbank was niet helemaal van hout, de

poten waren van beton. Zag u verderop tegen het huis nog een bank, dan had u een

ander probleem, want deze stond los. PMN artikel 8a.

Voor iedereen.

Z.M. en H.M. zijn niet toegestane afkortingen, zie PMN artikel 7.

Goed lezen, dan zag u dat de tekst niet goed geschreven was en kon u de opdracht

niet uitvoeren.

Deze opdracht is neutraal voor de C-klasse. Of u wel/niet de RC B of RC C noteert, het

is altijd goed.

Zie bovenstaande uitleg bij opdracht 63 A-klasse.

Dan was er nog een mogelijkheid om rechtdoor te rijden bij de Karwei en dan haalde

u een goede RC op de parkeerplaats.

Een echte rechtdoorrijder, de linkerweg was afgesloten met een DLW. Via de

rechterweg kon u rechtdoorrijden

Wel de RC's in de goede volgorde noteren en opmerken dat er een N ontbreekt.

Daarna nog de goede tekst opzoeken. Deze vond u niet, dus de laatste goede RC

noteren.

Nadat u de eerste tekst DLW gevonden had, begon u opnieuw te tellen en vond u

maar één keer de tekst. Dus doorrijden naar de goede opvanger.

Hier werd u beloond door de uitzetter, deze had nog tijd genoeg om bemande

controle te zijn.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen geeft rijvaardigheidsbewijzen af, niet het

gebouw. Bij de gemeente moet je je rijbewijs halen.

U zocht hier een echte voorrangsweg, herkenbaar aan het verkeersbord B1. Niet VRW

L uitvoeren, dat werd niet gevraagd.


