UITLEG

Uitzetter: Jaap Spaargaren
Controle: Henk & Jannie Hazeleger
Veldwerk: Route-crew MAC Rijnland

Auto, Motor en Bromfiets club AMBC Achterveld

Uitleg
AMBC Achterveld
(uitzetter: Jaap Spaargaren, routechef: Casper Bottemanne, controle: Henk en Jannie Hazeleger)
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Omschrijving puzzelrit opdrachten

Blad 1

“Deliana van Weedestraat” R
Het straatnaambord staat achterwaarts op het moment van uitvoeren
na “DELAINA VAN WEEDESTRAAT” R
Tekstval voor de C klasse: DELAINA moet zijn DELIANA
na rode garde L (MUG)
De lijfwacht van de Paus toch zeker niet aangezien voor een rode garde?
Wat verder hing achter een RC een rode klutser (garde)
voor 3 broertjes “Duck” L (alle situaties zijn overzichtelijk)
Door de geplaatste ritpijl kon u direct de opdracht uitvoeren door de weg met
de naam Duck in te rijden. (ritpijl verlengt de weg)
voor 3 broertjes Kwik, Kwek en Kwak L
U zocht 3 broertjes met de naam Kwik en die waren er niet.
Voor allemaal even stempelen
na zwart paard aanhoudend 1e weg R
Zie de uitleg in bijlage 1
voor vogel op de Noordpool L (MUG)
Pinguïns leven alleen op de Zuidpool, dus niet naar links maar doorgaan met
aanhoudend rechts. Wat verder kwam u weer voor het oriënteringspunt van
opdracht 13. Dáár voert u wel de opdracht uit, want 1 van de Duck broertjes
lag bovenop de Noordpool van de globe. Een eend is een vogel!
voor vogel op de Noordpool L (MUG)
Pinguïns leven alleen op de Zuidpool, dus niet naar links
na de naam van een bloem die in het zwart voorkomt L (MUG)
De genoemde bloemen komen niet in het zwart voor, maar de tekst op het
bordje is wel zwart. Dus na de zwarte tekst TULP naar links.
na blazoen en paard asfaltweg L (VADNA)
De afbeelding van de zoenende bla bla aap was alleen afleiding.
Blazoen is een ander woord voor wapenschild. Het wapenschild van de
Gemeente Barneveld en een paard waren aanwezig.
na verkeersbord dat ook geldt voor ruiters asfaltweg R
Het zelfgeplaatste verkeersbord C9 (gesloten voor ruiters, vee etc.)
stond er alleen als afleiding. Het is zo dat alle verkeersborden ook
gelden voor ruiters, want zij zijn verkeersdeelnemer.
U passeerde eerder al het verkeersbord L8 (doodlopende weg) en J2 (bocht
naar rechts) U ging dus voor het driehoekje naar rechts.
na spoorweg VRW R
We kennen bij ons reglement alleen wegen die we mogen inrijden en moeten
tevens uitmonden op de route
na burg VRW R
Tekstval voor de C Klasse: burg ipv brug
na krot R (MUG)
na oldtimer R
na krot rechts is geen probleem lijkt me, daarna
asfaltweg R. Daarna na oldtimer rechts uitvoeren op
dezelfde plaats, want de goede opletter zag
natuurlijk dat er voor het oude vervallen huis (krot)
een oldtimer verstopt was.
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Omschrijving puzzelrit opdrachten

Blad 2

goed

fout

aanhoudend weg R
S J
aanhoudend weg L
OO
Goed wegen onthouden en alleen wegen als niet aanwezig beschouwen uit de H J H
vorige genummerde opdracht.
Zie uitleg in bijlage 2
7
na voorlader R (MUG)
U zag een vrachtwagen die aan de achterkant werd beladen, wat verder stond
S H J O
een oud kanon (ook een voorlader). Maar zag u bij het eerste plaatje dat er in
7
de vrachtwagen ook een voorlader wasmachine stond?
na batterij R (MUG)
BBB
BB
Deze opdracht kon u 4x achter elkaar uitvoeren door naar rechts te gaan:
8
- Artillerie stelling - 2x een blote kont - stroombatterij
voor duvel R (MUG)
einde weg R (Nijverheidsweg)
We zoeken een duvel met kleine letter. Duvel is een Belgisch biertje en ook
XY9
een ander woord voor Duivel of Satan.
Een duvel is een houten pen, waarmee houten delen aan elkaar worden
bevestigd. Er was een dergelijke houten pen aanwezig bij het eerste bordje.
Daarna opdracht 45 op de juiste plaats uitvoeren.
na WW met twee keus R (MUG, VADNA)
Eerst 2 wegwijzers zonder twee-keus, maar met tweekeus naar Alphen.
K W
Z
Maar wat zocht u eigenlijk? U zocht een WW en 2 biljartstokken.
Die waren wat verder aanwezig met een mooi te rijden rondje.
na pyloon R (VADNA)
C 10
Pyloon is een ander woord voor hoogspanningsmast, de opdracht is dus
gewoon uit te voeren. (de aanwezige pylon was afleiding)
voor 4 verkeersborden L (MUG)
1 van de vier verkeersborden was een nepbord.
A
Het verkeersbord C7, gesloten voor vrachtwagens
ziet er heel anders uit.
Allemaal even stempelen bij de bemande
St
na oranje vlag, voor assen L
Boven de routebeschrijving stond dat de rit in de provincies Utrecht en
Gelderland gereden werd. Voor het plaatsnaambord Assen dus gedwongen
V 11 A S
naar links. Via een ritpijl kwam u weer voor het oriënteringspunt van opdracht
53 terecht. Hier kon u de opdracht uitvoeren door voor de op de
verkeersborden aanwezige assen naar links te gaan.
Zie uitleg in bijlage 3
e
na WC voor dokter 3 asfaltweg R
E
D
Deze opdracht is niet uitvoerbaar, want WC is een niet toegestane afkorting.
Echter op de afbeelding stond een verstopte herstelcode: 3R
na labtop L
St
Labtop moet natuurlijk laptop zijn, een tekstval dus.
L
Op het scherm van de laptop stond een mooie foto, waarop ook een oranje
vlag was te zien. Dus uitstappen en even stempelen.
Niet gedwongen naar rechts voor het verkeersbord C11
(gesloten voor motorfietsen) aangezien het bord
M 12
niet juist was! De motorrijder had namelijk geen helm op.

70 na verloren kop R (MUG)
Een kip zonder kop, dus geen kop te zien daar.
Aan het bordje zat echter ook een verloren kopspijker.
Deze spijkers zijn voorzien van een verloren kop.
De opdracht is dus direct uitvoerbaar.
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Blad 3
Nr Omschrijving puzzelrit opdrachten (cijfercontroles zijn neutraal)
74 na viersprong en bijtje R
Een kleine wesp is geen bijtje, maar zag u op het 2e bordje de afbeelding van
een ijsbijtje staan? Dat is ook een bijtje.
75 VRW R
Deze wegsituatie is al gebruikt in de voorgaande opdracht, dus rechtdoor.
AB voor P en voorrangsweg R
79 De volgorde klopte niet, u kreeg eerst de uitmonding van de voorrangsweg en
daarna de paddenstoel.
C voor padenstoel R
79 tekstval: padenstoel i.p.v. paddenstoel
81 bij dubbel straatnaambord asfaltweg L
Twee straatnamen op één bord is nog geen dubbel straatnaambord.
Zie uitleg in bijlage 4
AB na plaatsnaambord en Donald Duck R
82 aanhoudend viersprong R
83 Op het oriënteringspunt stond een herstelopdracht en een verkeersbord C1
In de linkse tekst ballon stond: “Hier linksaf slaan, dan snijden we een stuk af”
Zie uitleg in bijlage 4
C na plaatsnaambord en Donald Duck R
82 1e weg R
83 Zie uitleg bij de A-B klasse
84 bij kop en schotel asfaltweg L
Eerst de kop van de wegwijzerpaal en daarna de schotel onder het kopje
86 na plaatsnaambord en viersprong, voor energiebron R
De afbeelding stelde natuurlijk totaal geen energiebron voor. Maar zag u ook
op hetzelfde bordje de zon staan? Dat is ook een energiebron.
88 na Finish L
Niet reageren op de tekst, maar wel op een pak Finish (vaatwas)
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