
 
Uitleg Lenterit 15-3-2015 A.M.B.C. Achterveld (A/B-klasse) 
 
2. Goed:  U P A     Fout:   
 In eerste instantie staan de letters in de verkeerde volgorde, u dient te  
 beginnen met de letter T, daarna de U enzovoorts. Alle letters komen ver- 
 volgens in de juiste volgorde langs de route, echter de letter L is een letter 
 die niet op een ondergrond zit en dat moet wel volgens het reglement, art. 9. 
 
6. Goed:  B B 1      Fout:   
 Op het bord stond de naam van PEC Zwolle en dit is nog wel de huidige 
 bekerhouder in het betaalde voetbal, maar als de opdracht zo gesteld wordt, 
 dient u een foto van het elftal langs de route te vinden, die is niet geplaatst. 
 Maar wel een houder voor een plastic beker opgehangen, opdracht toch 
 uitvoerbaar. 
 
9. Goed:  C 2     Fout:   
 Op de foto stond een man met baard en snor, maar dit treft u gelijktijdig aan. 
 Er dient volgorde te zijn, eerst dient u de baard en dan de snor te vinden en 
 deze volgorde was er ook, als u de vogel op een aankondiging zag. 
 De vogel was een snor (moerasvogel), art. 8 c. 
 
11. Goed:  D D Z     Fout:   
 Door het plaatsen van het bord  DLW zou de weg voor het  driehoekje ook 
 al de weg Lenterit zijn, als niet het originele straatnaambord er stond,  in  
 tweede instantie bent u het originele straatnaambord gepasseerd en kunt 
 u de opdracht wel uitvoeren. 
 
13. Goed:  E      Fout:   
 In deze opdracht maken we gebruik van een weg die niet uitmondt op de 
 bereden route en dat dient wel zo te zijn, art. 5 b. 
 
15. Goed:  G Y       Fout:  
 In de geplaatste tekst stonden twee Engelse woorden, namelijk I en you, het   
 derde Engelse woord was te vinden in de tekst die verderop stond: LET OP! 
 ROTONDE, Het woord LET is het derde Engelse woord, denk maar aan 
 de titel van een plaat van de Beatles (Let it be). 
  
 
18. Goed:  H X       Fout:  H H H H X 
 De drie hele rondjes waren aanwezig in de tekst LET OP! ROTONDE, 
 namelijk de drie O’s, daarna op de rotonde eerste asfaltweg R 
 
 
 
 
 



 
20. Goed:  stempel           Fout:  
 Op het bord stonden negen letters, één van de letters was geen letter maar 
 het cijfer 1, de tiende letter was de I van de RC. 
         
23. Goed:  stempel L    Fout: I 
 Het juiste woord is burgemeester, opdracht niet uitvoerbaar, maar eraan  
 denken dat de I (RC) niet meer aanwezig is, maar u was ook een grote 
 helstelopdracht gepasseerd, namelijk doorgaan met 1, dus op de einde 
 weg naar rechts in plaats van naar links. Dit is een combinatie opdracht 
 met opdracht 20 (maximaal 1 fout). 
 
27. Goed:  F 6       Fout: F F 6 
 U miste opdracht 26 dus gauw rechtdoor naar de afsluitende RC. 
 
30. Goed:  M        Fout: 
 Deze WW leek  goed te zijn, echter op een door de uitzetter geplaatste 
 WW mag niets meer staan dan een Nederlandse plaatsnaam, op deze WW  
   stond het kleiner dan (<) teken, art. 8 d.               
 
32. Goed:  N N 7     Fout:   
 Op de afbeeldingen kon u maar twee sporten ontdekken, namelijk tennis en 
 volleybal, de derde afbeelding was een bootsauto (geen sport), maar zag u 
 ook de trap bij het tennis en laat deze nu ook sporten hebben. 
 
35. Goed:  O O O 8    Fout:   
 Bij RC O stond eerste passage: 1R – ER, dus dat eerst uitvoeren, daarna 
 verder met de opdracht en deze was uitvoerbaar, onder andere de letters 
 p en g van het woord passage zijn staartletters. 
 
41. Goed:  Y 9       Fout:   
 Het woord Lenterit stond niet in brailleschrift, als het echt brailleschrift was 

geweest, dan hadden de zwarte puntjes voelbare bobbeltjes moeten zijn. 
 
44. Goed:  R R S      Fout:   
 C1000 en Plus Supermarkten zijn de juiste namen, Albert Hein stond verkeerd 
 geschreven, moet zijn Albert Heijn, maar zag u ook Jumbo op het pand aan de 
 overkant, dus toch drie juiste namen. 
 
47. Goed:         Fout:  Q 
 Niet de spugende lama is de juiste afbeelding, maar zag u ook de riem met  
 gesp en de gespogen. 
  
 
 
 
 



 
48. Goed:  K Z       Fout:  T 
 De eerste afbeelding gaf het laatste kwartier van de maanstand aan, maar  
 was wel het eerste kwartier dat u aantrof, dus meteen naar rechts, later de  
 afbeelding van het eerste kwartier (maanstand). 
 
50. Goed:  T stempel       Fout:  K 
 Een hoge hoed wordt ook wel kachelpijp genoemd en op de eerste afbeelding 
 stond een man met een hoge hoed, de rest is afleiding. 
  
 
52. Goed:  X        Fout:   
 Toch ook maar eens aan deze puzzelrit toegevoegd, viersprong geschreven 
 met een q in plaats van een g, wat is vierspronq? 
 
53. Goed:  V W       Fout:   
 Laat buiten nu ook een andere benaming voor een landhuis zijn, en deze was 
 geplaatst, net als de rest om deze opdracht uitvoerbaar te maken. 
 
57. Goed: 5 A 6 A 7 A 8 B      Fout:  C 
 Bij deze opdracht veranderen de cijfers, steeds een cijfer hoger, dus RC 
 5 wordt RC 6 en vervolgens RC 7 enz.. 
 Omdat op de herstelopdracht van RC A stond, 1x: EL, 2x: EL en 3x: ER, 
 verandert dat ook steeds; 1x : EL wordt 2x: EL en 3x: EL. 
 
58. Goed: 3 4 C        Fout:   D E 
 Deze opdracht bestond niet uit twee richtingsveranderingen, als u weet dat 
 links ook schakels zijn, deze waren opgehangen bij RC  3. 
 
 
61. Goed:           Fout:  U P 
 De drie verkeersborden waren aanwezig, twee op de afbeelding met de 
 drie borden, waarbij een bord ter afleiding als keerverbod en een bord 
 in spiegelbeeld geplaatst, maar het bord van opdracht 2 stond er ook nog 
 en daarvan is het bord met de P ook een verkeersbord. 
 
 
 
Wij danken u voor uw deelname en zien u graag terug bij de volgende ritten, 
ook zouden wij het fijn vinden als wij u als deelnemer mogen begroeten bij 
de Harderwijker Automobiel Club, dat kan al op donderdag 26 maart en/of 
vrijdag 24 april. 
 
Uitzetters: Bertus en Henny van der Horst. 
Controleurs: Henk en Jannie Hazeleger. 
 


