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Opdr. Goed Fout Uitleg

1 A of B 1. na  “LENTE” 1e weg links of na “LENTE” 1e weg rechts

We dachten bij onze eerste rit en dan de allereerste opdracht willen we graag een 
beetje aardig overkomen. We beginnen dus met een opdracht die niemand fout kan 
doen! Of je nu links gaat of je gaat rechts. Beide mogelijkheden zijn goed.

5 T 5. na muis rechts
Muis duidelijk aanwezig, opdracht prima uitvoerbaar.

7 J C 7. na aardbij links

Opdracht natuurlijk niet uitvoeren op de afbeelding van de aardbei. We zijn met de 
Lenterit bezig en een aardbei is een zomerkoninkje. Wat wel ieder jaar in de lente 
weer in ons land terugkeert zijn de aardbijen (vliegbeestjes dus) ook wel grondbijen 
genaamd. Hier hadden we ook een mooie afbeelding van geplaatst. Maar had u ook 
de kleine afbeelding van de (vliegende) aardbij achter de (eetbare) aardbei gezien?

9 L 9. na vijf voor zes rechts (MUG)

De wijzerstand van de klok was inderdaad niet 5 voor 6, maar 6 voor 5. Echter op de 
wijzerplaat van de klok staan ook de cijfers 5 en 6. In de 'normale wereld' lezen we 
van links naar rechts. In de rittensport staat de 5 op een wijzerplaat toch echt voor 
de 6, we passeren eerst de 5 en daarna de 6. Door het niet plaatsen van de komma 
bent u op zoek naar een 5 voor een 6 om na het geheel rechts te gaan. Alles akkoord 
hier, dus even naar rechts. 

12 G U 7 12. na brug rechts

2 bruggetjes naar de kantoorpanden, een mooie afbeelding van een brug en zelfs 
een afbeelding van een bril (bij een bril noemt men het tussenstuk dat op je neus 
rust ook een brug).Toch is deze opdracht niet uitvoerbaar. Artikel 8e van het 
Puzzelreglement Midden-Nederland zegt namelijk: "Om een brug als 
oriënteringspunt te kunnen gebruiken, dient deze deel uit te maken van de weg 
waarop men rijdt of van een weg die uitmondt op de bereden route. De brug dienst 
aan tenminste één zijde te zijn voorzien van een leuning of muur(tje) ". Op basis van 
dit artikel is deze opdracht op geen van de vier aanwezige 
'bruggen' uitvoerbaar.

13 /15 Q Q N R S W F 13. na “LENTE” 2e weg rechts
Het pleintje voor het hotel is een rotonde (duidelijk bord), de tweede weg is dus de 
weg linksom achter het hotel langs. Als beloning direct op de rotonde een langsrijder 
"Q" voor iedereen.

14. 1e weg links
Na een rondje om het hotel te hebben gereden komen we weer op de rotonde, dus 
wederom de "Q" noteren. Door de ritpijl op de rotonde is de eerste weg links pas 
uitvoerbaar bij het pand van Bake-Five.

15. 2e weg links
Bij de inrit van Bake-Five zit direct de eerste mogelijkheid naar links. Gedwongen om 
het pand om daar een controle "N" te begroeten en een herstelopdracht welke u 
weer op het juiste spoor zet. 

16 X G Z F 16. einde weg links
Opdracht is hier niet uitvoerbaar. U komt op een weg met een middenberm en door 
aan de andere kant naar links te gaan blijft u op dezelfde weg. U gaat hier dus in 
feite niet naar links maar keert hier op dezelfde weg. De opdracht daarom uitvoeren 
na de verkeerslichten.

20 4 20. 1e weg rechts
Deze opdracht is al uitvoerbaar op de Outputweg bij het verkeershaventje voor het 
informatiebord. Heeft u dit niet gezien, dan miste u de RC "4".
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22 B V M D 22. na de 2 kleuren die bij mengen samen de kleur paars maken links (MUG)

Een paar vlakjes met verschillende kleuren. Deze opdracht is correct en is ook 
uitvoerbaar op de kleuren rood en blauw, deze resulteren bij mengen in de kleur 
paars.

24 J Q 24. na RC klinkerweg rechts

Opdracht uitvoeren na de RC "J". Deze RC staat onder een overkapping, dit is geen 
opstal. Er is sprake van een opstal wanneer een orienteringspunt zich in iets bevind 
(in een abri, in een tunnel, in een huis, etc.).

26 R 3 26. klinkerweg links

Deze opdracht is niet uitvoerbaar bij de eerste klinkerweg. Door de geplaatste ritpijl 
aan de hoofdweg gaat deze weg over van klinkers in asfalt en is daarom niet naar 
aard aan te duiden. Zie  reglement 5c. Opdracht kan vervolgens wel uitgevoerd 
worden op de tweede klinkerweg.

29 / 32 A P A H A H Y 
A H

anders 29. na “MICHEL” 1e weg rechts

Meest belangrijk bij deze opdracht die alleen door de A & B klasse is verreden, is het 
herkennen dat we hier te maken hebben met een weg met een zeer brede 
uitmonding. Daarna moet u gezien hebben dat het eerste bordje MICHEL uit 2 delen 
bestond; MICH en EL. Dit betekent dat iedere keer dat u de brede uitmonding uitrijdt 
u eerst een hersteller EL moet uitvoeren.

32. einde weg rechts

Nadat u de doodlopende weg ingereden bent en u de opdracht "einde weg rechts" 
wilt gaan uitvoeren is het van belang dat u ziet dat u rechtdoor kan oversteken 
waardoor u weer in de situatie met de hersteller EL rijdt. 

35 10 35. na LENTE 1e weg links

Geen al te moeilijke opdracht. De quotes voor en achter het woord LENTE ontbraken, 
dus u was niet op zoek naar de tekst "LENTE". Opdracht daarom niet uitvoerbaar.

A/B
36 / 37

T C 6 N T 9 E 
St.D St. D

anders 36. na 2 verkeersborden aanhoudend weg R (MUG)

Bij een aanhoudend opdracht blijft het goed opletten welke wegen al wel en welke 
nog niet bereden zijn. Het begint met eenverplicht rondje om de rotonde, waarna we 
na wat andere wegen en nog een andere rotonde gedwongen een weg inrijden welke 
verboden is voor voetgangers.  Niet stempelen dus. Na weer een rondje om de 1e 
rotonde en weer achterin te  zijn geweest (niet weer rechts hier), komen we bij een 
hersteller die ons bij de juiste stempel brengt. Na deze stempel naar rechts om 
vervolgens na het passeren van het bordje LENTE niet direct naar links te gaan, deze 
weg hebben we immers zojuist tijdens het aanhoudend al gebruikt. Rechtdoor naar 
de opvanger, nog een keertje stempelen en via de 2 reeds bereden rotondes terug 
naar het kantorenpark De Hoef. 

Alleen C klasse:

C
36 / 37

T C
Y

St. A
36. na 2 verkeersborden 1e weg R (MUG)

Bij de 2 verkeersborden die u tegenkomt zit een verkeersbord met een verplichte 
rijrichting rechtdoor. Deze moet u eerst uitvoeren, dus na de RC "T" een rondje om 
de rotonde en dan de 1e weg links. U moet nog steeds de weg rechts uitvoeren, dat 
kan achterin waarna u de RC "C" tegenkomt. De ritpijlen blijven volgen en u komt 
wederom op een verplichte rijrichting, maar ditmaal naar rechts. Deze weg is 
volgens het 2e bordje ernaast verboden voor voetgangers, dus ook al staat daar een 
mooi stempelcontrole, u mag hier niet lopen en kan dus ook niet stempelen.

Alleen A / B klasse:

Alle klassen:

Alleen A / B klasse:
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38 N 38. bij rotonde 2e weg rechts

Op weg naar de rotonde passeert u de RC "N" als zogenaamde langsrijder.

42 2 42. einde weg rechts
Dit leek misschien een mooie einde weg, maar u kon toch echt rechtdoor. Daar werd 
u beloond met in dit geval een RC "2".

44 W 44. 1e weg rechts

Bij het pand van Krijco stonden zo op het eerste oog 2 bordjes DLW. Zo op het 
eerste oog, want indien u goed gekeken heeft zag u dat het eerste bordje de tekst 
DLVV (dubbel V) bevatte. Dit heeft geen enkele betekenis dus u kon hier achter het 
pand langsrijden om daar een letter "W" aan te treffen.

45 8 S 45. na RC rechts

De truc met de spiegel. In de spiegel zag u de RC "8" staan. Nu zou je kunnen 
denken dat een afbeelding geacht wordt de werkelijkheid weer te geven. Maar is een 
spiegelbeeld een afbeelding. Ons inziens is dit niet het geval, een spiegelbeeld is 
geen afbeelding maar een reflectie. Een reflectie is iets abstracts, zoals ook een 
stopverbod iets abstracts is. Wat abstract is, is ontastbaar en dus niet aanwezig. 

48 V M B D 48. na afbeelding van vlag van Afrikaans land links (MUG)

We zijn weer terug bij het gebouw van Peek Traffic Control. De val die we hier voor u 
hadden opgebouwd is door al het nieuws wat ons de afgelopen dagen vanuit Libië 
bereikte wellicht een heel stuk makkelijker geworden. U bent op zoek naar een vlag 
van een Afrikaans land. U heeft deze vlaggen bij u eerdere rondgang hier al kunnen 
bewonderen. U komt in volgorde de volgende vlaggen tegen: Jamaica, Marokko, 
Suriname en Egypte.
Het lijkt er dus op dat de Marokkaanse vlag de eerste Afrikaanse vlag is. Echter... 
het groene vlakje wat u eerder tegenkwam bij de mengkleuren uit opdracht 22 is 
naast een groen vlakje ook de (nu nog) officiële vlag van Libië. Dus direct hierna 
naar links..

49 G 49. einde weg links
De eerste omgang had u al kunnen lezen dat een bordje de 2e keer niet aanwezig 
zou zijn. Welnu dit is de tweede keer dat u bij de DLW met dit 'onderbordje' komt. 
Toch kunt u niet rechtdoor om het gebouw heengaan. Het bordje met de tekst erop 
is niet aanwezig, het bordje DLW blijft wel.

50 J 50. na “LENTE” 1e weg rechts 
U rijdt weer onder de overkapping door en treft hier nog steeds de RC "J" aan. Deze 
gewoon op uw kaart noteren. Indien u dit in opdracht 24 al fout had gedaan, dan 
wordt de fout nu niet nogmaals geteld.

51 U O 51. na chemisch symbool voor ijzer rechts (MUG)

Deze val is gebaseerd op het woordje voor. Bij het puzzelen zijn de woorden "na", 
"bij" en "voor" plaatsbepalingen. We zoeken dus een chemisch symbool vóór ijzer om 
na het geheel naar rechts te gaan (er staat immers geen komma in de zin). Nu zijn 
de afkorting Ir en Fe de chemische symbolen voor respectievelijk Iridium en IJzer. 
De bijgeplaatste situatieschets was gemonteerd op een ijzeren staaf. Dus het 
chemische symbool Ir staat hier voor ijzer. Opdracht direct uit te voeren bij de eerste 
zijweg naar rechts.  

55 Z 55. na flesje bier 2e weg links
Op een bierflesje hadden we de opdracht misschien uit kunnen voeren. Wat we hier 
aantroffen was een flesje waarvan het etiket zegt dat het LENTEBOK bevat. Maar is 
dat ook zo? Opdracht dus niet uitvoerbaar.
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57 H H Z 57. na honderdvijftig links (MUG)
Hier mag je gebruik maken van alles wat de waarde 150 representeert. Dit mag het 
volledig uitgeschreven woord zijn, het getal 150, maar ook Romeinse Cijfers, de 
binaire waarde en weergaven van 150 in alle andere getallenstelsels. Verder is het 
belangrijk te weten dat Romeinse Cijfers in Hoofdletters moet worden weergegeven. 
De eerste 2 tekstbordjes waren ok, het chemisch symbool Cl niet en jammer voor de 
creatievelingen die de inhoudsmaat op het flesjes LENTEBOK hebben opgezocht, ook 
cl is fout.

59 / 60 E V 59. na “LENTE”, voor verkeerslicht rechts

Bordje "LENTE" mag geen probleem zijn. Het verkeerslicht is ook aanwezig, maar 
deze staat wel op rood en dat zal ook niet veranderen. Voor het verkeerslicht ziet u 
rechts 2 mogelijkheden om in te rijden. Neemt u de laatste dan gaat u gedwongen 
naar rechts. U mag immers niet door rood rijden, dus in feite gaat u op deze manier 
rechtdoor. Om toch rechts te gaan neemt u dus de 1e gelegenheid en rijdt een 
rondje om het gebouw van Omroep Amersfoort.

60. einde weg rechts 

Na om Omroep Amersfoort heen gereden te zijn komt u weer bij het verkeerslicht. 
Nog steeds op rood, de rechtsdoor situatie is nu dus om het 2e gebouw heenrijden 
en vervolgens na het passeren van dit gebouw kunt u einde weg rechts uitvoeren.

62 O 62. 1e weg links

1e weg links, zo op het eerste gezicht wel een erg makkelijke opdracht, maar toch. 
Alle inritten naar de bedrijfsterreinen leken misschien afgesloten of afgezet, maar 
heeft u de  grote plantenbak net voor de bocht naar rechts gezien? Deze is dan wel 
erg groot, maar staat toch echt los op een paar steentjes. Artikel 2e van het 
reglement zegt over dit soort objecten het volgende: "Losse obstakels zoals 
geparkeerde voertuigen, containers en dergelijke, worden geacht de route en het 
zicht niet te belemmeren."  Even uitstappen dus en lopend de goede RC "O" ophalen 
die achter deze plantenbak was geplaatst.

63. St. B 63. 1e weg links
Alvorens terug te rijden naar Achterveld nog even de kaart verder invullen en een 
stempel plaatsen.

64. 1 64. na 5 pastasoorten 1e weg rechts
Als er aan de boom 5 verschillende soorten pasta hadden gehangen, ipv het papiertje 
met namen van pastasoorten, was de opdracht uitvoerbaar geweest, In dit geval 
niet.

67 A of B 5 T 67. 1e weg links
K P

We hopen dat het u opviel dat de blauwe startvlag er nog steeds hing. Dit betekent 
volgens het aanvullend reglement dat u met opdracht 1 moet beginnen. Deed u dit 
niet dan haalde u een foutieve RC "5" op, maar zat u wel eerder aan de koffie dan de 
mensen die het begin van de rit nog eens over gingen doen.

1. na  “LENTE” 1e weg links of na “LENTE” 1e weg rechts

U heeft tijdens opdracht 1 aan het begin van de rit links of rechts gekozen. Heeft u 
eerder rechts gekozen dan moet u nu naar links. Heeft u eerder voor de linkerweg 
gekozen dan moet u nu naar rechts. Anders gebruikt u hetzelfde orienteringspunt in 
dezelfde opdracht nogmaals en dat mag niet.  

4. asfaltweg rechts
Ook hier geldt dat u even moet opletten dat u niet de weg gebruikt die u de 1e keer 
al gebruikt heeft, dus even een asfaltweggetje verder pakken om daar de letter "K" 
te ontvangen.
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5. na muis rechts
Ook niet de afbeelding van de muis weer gebruiken die u eerder in de rit al gebruikt 
heeft,  maar zag u ook de computermuis in de boom hangen? U kunt dus 'gewoon' 
naar rechts.

6. viersprong links (Jan van Arkelweg)
Alvorens u deze opdracht kon uitvoeren kwam u een RC "P" tegen met een 
herstelopdracht die ook u simpeltjes terug naar "De Moespot" leidde.

Uitzetters: Michel en Adri Brundel
Controleurs: Jannie en Henk Hazeleger

Rittenkalender 2011 AMBC Achterveld

17-apr Paasrit Pieter en Kayleigh van Riemsdijk, Jeroen Reesen en Ko Donk

13-jun Pinksterrit Bertus en Henny van der Horst

11-sep Allerhanderit Henk en Jannie Hazeleger

9-okt Wijnrit Joop van der Gronden

20-nov Snertrit Paddy Jans en Joan Oostveen

Wij hopen dat u een plezierige middag heeft beleeft en zijn heel benieuwd wat u van de rit vond. Wij hebben het in ieder 
geval met veel plezier voorbereid en uitgezet en hopen u weer aan te treffen bij een volgende rit.


