++ A.M.B.C. “Achterveld” – Uitleg C-klasse Snertrit 18 november 2018 ++
Opdr. Uitleg
2.
Langs uw route stond een RC, in uw routebeschrijving staat Rc. Dit is niet juist,
kijk a.u.b. het reglement er maar op na, bij afkortingen (art. 7).
6.
Bij deze opdracht dient u de gevraagde letters tegen te komen in de volgorde
zoals deze in uw routebeschrijving staan. Langs de route stonden de letters in
de verkeerde volgorde (art. 8c)
9.
Giebel wat is dat nu weer? Een plaatje van het legendarische programma ‘Voor
de vuist weg’ met op tafel standaard een viskom. In deze viskom zwemt een
goudvis. Giebel is een ander woord voor een goudvis.
11.
Een foto met Horst Tappert alias Derrick, maar dat is niet goed Derrick wordt
geschreven met een hoofdletter D. Maar met een kleine letter d is het een
boortoren. En die afbeelding stond er ook.
17.
Het kleinste botje zit in het oor.
De geplaatste neus was een afleiding.
20.
Een stijgbeugel zit ook in het oor, dus meteen de opdracht uitvoeren en niet
afslaan na de stijgbeugel van het paard.
24.
E-book, daarvan is de E een afkorting van elektronisch. Volgens het reglement
mag deze afkorting niet gebruikt worden (art. 7).
26.
Een door de uitzetter geplaatste wegwijzer, mag enkel Nederlandse
plaatsnamen bevatten en eventueel een pijl (art. 8.d)
29.
Hier stonden de namen Waalre en Aalst. U zou kunnen denken, dat zijn twee
Brabantse plaatsnamen, echter Aalst ligt ook in Limburg (België).
35.
De Stentor is een regio krant. Hiervan was een afbeelding van een voorblad
geplaatst. Maar een stentor is een trompetdiertje en die stond op dit voorblad.
38.
Een afbeelding van een limousine had u waarschijnlijk al gezien, maar er stond
limousin en dat was de koe die ook op het voorblad van De Stentor stond.
45.
Hier stonden de foto’s van twee bestuursleden, t.w. Jan Traa en Paddy Jans,
daarna het verkeersbord voetpad. Hierop staan twee kinderen. Niet met de auto
het voetpad oprijden, maar de volgende weg naar rechts gaan.
54.
Voor u stond de tekst TWAALF LETTERS, dit zijn in totaal dertien letters, maar
dan heeft u zeker ook twaalf letters om de weg Twaalf links te gaan.
58.
Een verkeersbord aanduidende verplicht fietspad was er geplaatst, maar er
stond ook een bord “DLW”. Maar enkel wegen kunnen afgesloten worden met
een bord “DLW”. Dit blijft gewoon een fietspad (art. 5.f).
60.
Hier zag u een foto van Edwin Smulders, een paparazzo. Paparazzi is
meervoud en dan hadden op de foto twee personen moeten staan die een
paparazzo zijn.
62.
Hier stond geen viersprong in uw routebeschrijving, maar vierspong en wat is
een vierspong?
69.
Bij deze verkeersborden stond één bord met een verplichte rijrichting, dus niet
meteen daarna naar links gaan, maar de volgende weg nemen.
71.
Fe is niet het symbool wat hoort bij staal, maar het symbool wat hoort bij ijzer.
.
Echter in uw routebeschrijving stond: Na symbool voor staal. Tussen symbool
en het woord voor staat geen komma en dan dient u beide oriënteringspunten
te hebben gehad om de opdracht uit te kunnen voeren. In dit geval het symbool
Fe voor een lantarenpaal (staal).
74.
Op het bord stonden: Spliterwten, knolselderij en rookworst. Maar met deze drie
ingrediënten kun je zonder water nog geen snert maken.
77.
Het sterrenbeeld Kleine Beer was geplaatst, maar ook iets verdekt geplaats het
sterrenbeeld Grote Beer, echter de opdracht is niet uitvoerbaar. De weg is geen
asfaltweg, deze begint met een stuk klinkers (art. 5.c).

Dank voor uw deelname,
Bertus en Henny van der Horst (uitzetters)
Henk en Jannie Hazeleger (controleurs)
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