
 
Opdr. Goed Fout  

2 AZ  
Een eenvoudige val om te beginnen. De weg begint met klinkers en gaat over in asfalt. 
Deze mag niet als asfaltweg aangeduid worden in een routeopdracht, maar ook niet in 
een herstelopdracht (AR). (PMN 5c) 

3 B C Onze kampioenen zijn kanjers, maar geen Kampioen. Dat is de naam van het blad, even 
verderop geplaatst. 

AB 
5 D  Goed op de volgorde van de voorzetsel letten. Eerst na, dan bij en dan voor. Hier stond 

het verkeerd. (PMN 8C en tekening 5) 

C 5  D Na voor, bij "Na" L. Wat staat hier nu? Een voor is een geul na het ploegen, "Na" is een 
straatnaam. Beiden zijn er, dus de opdracht uitvoeren.  

AB 
6 7 

GG 
G 1 

EF 
HI 

Een kwestie van onthouden dat de eenrichtingsweg in opdracht 6 als oriënteringspunt is 
gebruikt en of het verkeersbord en de ritpijl 180° gedraaid zijn. Dan zijn het niet 
bestaande borden/ritpijlen en kun je ze negeren.  

C 6 E1 FG
HI 

Na de eenrichtingsweg de opdracht niet uitvoeren op de kruising, hier het miniatuur 
verkeersbord opvolgen. De hersteller bij de RC E laat je keren. 

8 2 K 

Voor het verkeersbord Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders 
van rij- of trekdieren of vee hangt een folie met de gezochte tekst. Echter, je kunt nooit 
na deze tekst komen, omdat de weg afgesloten is door het verkeersbord. Dus 
gedwongen naar rechts en vervolgens de ritpijl volgen. 

AB 
10 L 3 J 

Op het 1e bord staat meer tekst (I's) en staat de tekst verticaal, dan spaties in de 
routebeschrijving tussen de letters. Op het 2e bord staat meer tekst (S.O.S.). Het 3e bord 
is ook aangepast, de punten zijn verwijderd en de brandblusser is een I geworden. 

C 
10  3 LJ Op het eerste bord staan geen punten tussen de letters, op het tweede bord wel. Na dit 

bord de opdracht uitvoeren.  

14 12 M Een boa is een zeer grote wurgslang of een rolrond halsbont. Op de afbeelding staat een 
BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) en een beo (vogel). 

15 O  
Selfie: het woord van het jaar 2013. Definitie van selfie: fotografisch zelfportret, vaak 
gemaakt met de camera op armlengte en gepubliceerd op een sociaalnetwerksite. Je 
kunt jezelf zien in het spiegelende plaatje, maar dat voldoet niet aan de definitie. 

AB 
17 PP  

De invalidenwagen is onderstreept in de routebeschrijving en makkelijk te vinden. De 
witte P staat niet op het volgende verkeersbord, dit is "P". Een P is een verkeers-
paddenstoel. De officiële P is niet wit, maar wit met rood en zwart. De bijgeplaatste witte 
paddenstoel is geen P, verwijst niet naar een plaats in Nederland. (PMN 7 en 9) 

C 17  P De invalidenwagen is onderstreept in de routebeschrijving en makkelijk te vinden. De 
tekst P staat op het volgende verkeersbord. 

18  Q Een wout is een agent en een slingeraap is een apenstaartje in een e-mailadres. Met 
deze kennis is de opdracht gemakkelijk. Een bos is een woud. 

AB 
19 20 

UNUN
UNUN
U 5 

 In opdracht 19 wordt de letter U op de RC als oriënteringspunt gebruikt. In opdracht 20 
zijn daarom nog te gebruiken: de straatklinker, de A op de klinker en de A op de ritpijl. 

C20 UNUN
UNU5  RC N laat je iedere keer weer verder gaan met opdracht 20. De tekst AMBC staat op de 

straatklinker en op de ritpijl, dus tweemaal de opdracht uitvoeren.  

ABC
21 R 7 T 

Een product is de uitkomst van een vermenigvuldiging en iets dat gemaakt is. Een som is 
o.a. een rekenkundige bewerking en de uitkomst van een optelling. Bij de 1e weg is 
opdracht al uit te voeren. 

22 S 8  Een kapitaal is ook een hoofdletter. Deze staat op het muntje van de Postcodeloterij van 
48,9 miljoen euro. 

AB 
25 

6 7 
HW 
45:6 

 

56:7 

 

Ieder cijfer wordt na passage met 1 verhoogd. De 6 op de RC wordt na passage een 7, bij 
de 2e passage dus 7 noteren. De herstelopdracht ook uitvoeren: bij 1e passage 6 in vak 45, 
bij 2e passage 7 in vak 56. Een getal bestaat uit 2 cijfers. 
De losse herstelopdracht 1x: 1L 3x: 1R wijzigt ook mee. Wel bedenken dat je bij iedere 
passage voor de 1e keer de RC aandoet, het is immers elke keer een nieuwe RC. Dus de 1e 
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keer 1L uitvoeren, daarna staat er geen herstelopdracht meer op die van toepassing is.  

C  
25 

6 6 
HW 

vak45 
6 6 

 
Lekker rondrijden op zoek naar einde weg R. Onderweg hiernaar de herstelopdracht 1x: 1L 
uitvoeren, de 6 noteren in het eerstvolgende vrije vak en vak 45 bij iedere passage, dus 
tweemaal en ook RC H en W noteren.  

26 

XYV 
(C-kl 

Y 
neu-
traal) 

 

Je bent op zoek naar schoenen, niet naar zoolafdrukken. Bordje negeren? Nee, toch niet, 
hierop staat de herstelopdracht 1R - 1L, deze eerst uitvoeren. Bij RC X niet bezig met 
opdracht 27, maar met een herstelopdracht. RC Y laat je nogmaals doorgaan met op- 
dracht 26. Deze is niet uitvoerbaar, de schoenen komen niet geheel na elkaar. (PMN 8C) 

31 9 AB
C 

Wat je ook denkt, alles prima. AMBC is een niet toegestane afkorting en doorgaan met de 
volgende opdracht zonder richtingverandering, dat mag niet. Je dus niet laten verleiden 
door te gaan met opdracht 32, de opdracht ter afleiding met Piet Niet. (PMN 2a1) 

34  D Koppen genoeg, bijvoorbeeld koppen van palen. De hond heeft een staart.  

AB 
36 E  Je zoekt niet H "39", maar huisnummer "39". Dus geen huisnummerbordje, maar een 

huisnummer waar 39 op staat. (PMN 7) 

C 36 E  Goed gelezen? Burg, dat is iets anders dan een brug. Het is een kasteel.  

AB 
38 

St.G
G 10  Een stempelcontrole bestaat uit een stempel en een oranje vlag. Na de volgende 

(post)stempelvlag de opdracht uitvoeren. (PMN 3a) 

C  
38 

St.G
G 10  De eerste oranje vlag staat bij de stempelcontrole en de tweede oranje vlag is de oranje 

(post)stempelvlag. De Hup Holland vlag is niet helemaal oranje. 

40  F 
Ondanks het bijgeplaatste bordje heeft deze weg geen 2 namen. Zelfgemaakte 
straatnaamborden zijn witte borden met zwarte tekst, waarvan de als straatnaam 
dienende tekst is onderstreept. (PMN 10) 

41 I  Op het shirt staat de gezochte tekst. (PMN9) 

-  HJ 
Dit oranje bordje met de letter H is geen RC, hij is niet conform het voorbeeldenbord. De 
letter niet noteren, wel de herstelopdracht uitvoeren, herstelopdrachten kunnen zonder 
RC voorkomen. (PMN 3a en 3d) 

42 LM  Op het bord staat "na 150 M", het woord na ontbreekt in de opdracht. Doorrijden naar 
RC L, die je een rondje laat rijden. Dit ook echt doen, anders mis je RC M. (PMN 9) 

43 11 K Door de hoofdletter met daarna kleine letters in de opdracht is Stop een straatnaam. Op 
het bijgeplaatste bord is de tekst niet onderstreept, dus geen straatnaambord. (PMN 10) 

AB 
47-
50 

BZA C 

Officiële straatnaamborden zijn niet meer aanwezig vanaf opdracht L. Na een rondje met 
allerlei opdrachten ter afleiding, komt de val bij RC Z. Deze geeft als herstelopdracht 
Rentinckstraat R, echter dit officiële straatnaambord is niet aanwezig. Via RC A kom je 
wel op de juiste manier bij de finish. 

C  
46 Z A Snel naar de gele finishvlag? Toch niet. De straat heeft de naam Finisch. Even doorrijden 

naar RC Z. Deze geeft als herstelopdracht Rentinckstraat R. Dan wel naar de gele vlag. 
 
Wij hopen dat je een leuke middag hebt gehad en zien je graag terug op onze volgende ritten: 
 

27 april Koningsrit Graddus de Haan en Wim Eggenkamp 
23 mei  (vrijdag) Uitlegavond reglement         aanmelden: vicevoorzitter@ambcachterveld.nl 
9 juni Pinksterrit Bertus en Henny van der Horst 
7 september Rondje Achterveld Joop van der Gronden 
12 oktober Wijnrit Adri en Michel Brundel  
16 november Snertrit Paddy Jans en Joan Oostveen 

 

Inschrijven pinksterrit van 8.30 tot 9.30 uur, starten van 9.00 tot 9.45 uur. 
Inschrijven andere ritten van 12.15 tot 13.00 uur, starten van 12.30 tot 13.15 uur. 
 
Bedankt voor je deelname en goede terugreis, 
   uitzetters Henk en Jannie Hazeleger. 


