
 

 

Uitleg C-klasse 
Opdr. Goed Fout  

3.  D 

Een makkelijke opdracht om mee te beginnen. De 3 bushalteborden en een 

officiële ANWB-wegwijzer zijn aanwezig. Opdracht is uitvoerbaar, dus 

linksaf. 

4. 1 AB 

Is dit een verkeersbrigadier? Nee, een verkeersregelaar. Dan rechtdoor? 

Nee toch niet. Door de verkeersregelaar (stopteken voor het verkeer, dat 

de verkeersregelaar van voren nadert) is de doorgaande weg afgesloten, 

dus gedwongen naar links.  

6.  E 

Een gele truidrager is een gele persoon die een trui draagt. Deze staat op 

de 1e afbeelding. Op de 2e afbeelding staat een geletruidrager. De spatie 

maakt het verschil. 

- st. 
st. 

st. 

In artikel 3a van het PMN staat: Bij een onbemande stempelcontrole, 

herkenbaar aan een oranje vlag, plaatst u de afdruk van de stempel in dit 

vakje. Dus stempelen op de controlekaart. 

Nogmaals stempelen vanwege de herstelopdracht bij stempelcontrole? De 

tekst goed lezen: Plaats een afdruk in het eerstvolgende vrije vakje van uw 

contolekaart. Contolekaart? Nee, geen 2e stempel plaatsen. 

8. 
11   

2 
G 

Een elf kan ook een figuur zijn, deze staat op de eerste afbeelding. "11" is 

het getal elf op de routecontrole. Deze ook noteren op de controlekaart. 

10.  C M en C zijn Romeinse getallen. M = 1000 en C = 100. 

12. D  
Wat is een wijster? Geen idee. De geplaatste figuur waarop WIJSTER staat, 

is ter afleiding geplaatst. 

13. H 4  

Donald Duck is aanwezig, ook Kwik, Kwek en Kwak. Dit zijn de neefjes van 

Donald Duck en de zonen van zijn zus Dumbella Duck. Op een dag, lang 

geleden, bracht Dumbella haar zonen bij Donald, omdat ze een ruimtereis 

zou maken. Ze deelde mee dat ze de kinderen de week daarop zou 

ophalen. Ze liet echter nooit meer iets van zich horen. Sindsdien biedt 

Donald zijn neefjes kost en inwoning, en probeert hij hen op te voeden. 

15. K 5 HFJ 
Op het plaatje staat een merel, maar zag je ook het vinkje () in het hokje 

voor merel. 

18. LM 6  
In de routebeschrijving staat HENNIE en langs de route HENNY, dit is dus 

niet de gezochte tekst. Opdracht niet uitvoerbaar, dus doorrijden.  

19. 8 OP De juiste spelling is staatsieportret. 

20. Q 9  De pijl staat op de situatieschets en de boog op de plattegrond van Ede. 

23. 10 R 

Wubbo Ockels is de 1e Nederlandse ruimtevaarder, André Kuipers de 2e. 

Vandaag was André de eerste Nederlandse ruimtevaarder langs de route, 

dus voor Wubbo Ockels rechtsaf. 

25. 17 TS 

In PMN artikel 5.f staat: Een weg, die … voorzien is van een verkeersbord 

aanduidende doodlopende weg, een bord met de tekst DLW … wordt geacht 

niet aanwezig te zijn. Na de tekst DLW zijn de beide wegen daarom niet 

aanwezig. De opdracht is dus niet uitvoerbaar. 

26.   UV 
Op zoek naar een 1, een 2 en een 3. Voor de eerste weg staan de 1 en 2 in 

de juiste volgorde. Na de eerste weg staat de 3.  

28.  W 

Is de dame een duiker? Nee, een duiker is een buis onder een weg of dam 

voor de waterafvoer. De dame is ter afleiding van de echte duiker 

geplaatst. 



Opdr. Goed Fout  

29. X 12  

Op het verkeersbord van de fietsstraat staat: Fietsstraat auto te gast. Hier 

staat meer tekst op. De volledige tekst moet in de routeopdracht worden 

opgenomen, zie PMN artikel 9. 

32. 
YY 

13 
 

Of de zaag geschikt is om hout mee te zagen, is niet belangrijk voor deze 

opdracht. De geplaatste zaag bevindt zich wel voor het houten paaltje van 

de RC. Alles aanwezig, dan eenrichtingsweg links. 

42. A  Een stembiljet op een bank is nog geen bankbiljet. 

43. B  C 
Op de afbeelding van Jeroen Pauw staat ook een pauw. Daarna nog een 

pauw geplaatst, die heb je niet meer nodig. 

 14  Langsrijder voor iedereen. 

45. D  
Even testen of de navigator en de kaartlezer goed samenwerken. Goed 

lezen wat er staat en zien dat op het bord staat: NA 150 M. 

- st.  Stempelcontrole voor iedereen. 

49. E  

In artikel 7 staan de afkortingen die in een routeopdracht zijn toegestaan. 

De afkorting t/m staat daar niet tussen en is daarom niet toegestaan. 

Doorrijden naar de routecontrole. 

 15  Langsrijder voor iedereen. 

51. 

52. 

15 

16 
F 

Dit is een hele pittige opdracht. Misschien wel te moeilijk, maar we willen 

deze leuke val je niet onthouden. Na Ot en Sien ga je op de viersprong 

gedwongen naar rechts (links DLW, rechtdoor verkeersbord 0t). Dan de 

opdracht: voor "OT" R uitvoeren voor het doorgesneden bord: LAAT U NIET 

IN DE BOOT NEMEN.  

57. KI G 

Of RC K de laatste RC van de lenterit is, weet je pas als je bij de finish 

bent. Daarom doorrijden naar RC K. Bij het inrijden van de Rentinckstraat 

opletten op de scherpgeplaatste RC I, deze noteren. RC G staat na de gele 

vlag, dus niet meer noteren. 

 

 

Wij hopen dat je een leuke middag hebt gehad en zien je graag terug op onze volgende ritten: 

 

23 april Koningsrit Joop van der Gronden 

5 juni Pinksterrit Bertus en Henny van der Horst 

3 september Rondje Achterveld Pieter en Kayleigh van Riemsdijk en Ko Donk 

8 oktober Wijnrit Adri en Michel Brundel 

12 november Snertrit Paddy Jans en Joan Oostveen 

 

Inschrijven van 12.15 tot 13.00 uur starten van 12.30 tot 13.15 uur 

Pinksterrit 8.30 tot 9.30 uur starten van 9.00 tot 9.45 uur 

 

 

Uitlegavond Puzzelreglement Midden-Nederland 

19 mei 2017 om 20.00 uur in De Moespot. 

Aanmelden via vicevoorzitter@ambcachterveld.nl 

 

 

Bedankt voor je deelname en goede terugreis, 

 

  uitzetters Henk en Jannie Hazeleger. 

mailto:vicevoorzitter@ambcachterveld.nl

