
 

 

L en tepuzze l r i t                   24 -3 -2019  

Uitleg AB-klasse 
Opdr. Goed Fout  

A: 
3. AC 1 B 

AB: Op zoek naar een naam van een roofvogelsoort. Op het 1e bord staan 
Harpei, Vinkenveen en Valkenburg. Harpei is foutief geschreven, het is harpij. 
Vinkenveen en Valkenburg zijn geen namen van roofvogels. Verderop een 
bordje met spreeuw, ook geen roofvogel. Geen roofvogelnaam? Toch wel, 
Wouw op het straatnaambord is de naam van een roofvogelsoort.  
 
A: Dan nog een weg met de naam Wouw vinden. Echter, deze tekst was niet 
onderstreept, door naar de opvanger. 

B: 
3. AB 1 C Zie bovenstaande uitleg, gedeelte AB.  

7. D  Een fietsenmaker is een persoon, die fietsen repareert. Je kwam alleen langs 
het bedrijf van een rijwielhersteller. 

9. EG 2  
De brug en "NIEUW HOFWEG" waren eenvoudig te vinden. Dan hoofdweg. Een 
plaatje met een mens zonder hoofd? Nee, dat niet. Een weg met de naam 
Hoofdweg? Nee, de naam staat niet tussen aanhalingstekens.  

11. FFH  

Leven op Mars? Leven is ieder levend wezen, dus ook een vlieg. Dat de vlieg 
leeft is duidelijk, immers een dode vlieg ligt op z'n rug. Mars, ja dat was de 
reep van het merk Mars. Dit alles bij elkaar: leven op Mars. Dan 
eenrichtingsweg rechts. 

15. IK  
Op het 1e plaatje staat "SOCIAL MEDIA". Of toch niet? Nee, er staat meer tekst 
op: IN (van het LinkedIn logo). Op het 2e plaatje staat wel "SOCIAL MEDIA". 
Maar hierna komen geen 3 social media logo's. 

A 
18. 
/ 

19. 

L  

Omdat onderborden bij verkeersborden niet aanwezig zijn (art. g. aanvullend 
reglement), ga je aan het eind van de Oldenbarnevelderweg automatisch naar 
rechts. Opdracht 18 voer je uit op de Plantagelaan en opdracht 19 op de 
Achterveldseweg. Daar staat een RC die je laat keren en weer op de route 
brengt. 

20. 
/ 

22. 
MP 3  

De groene brievenbus sluit de weg na de brievenbus af, dus de volgende weg 
rechtsaf. Dan opdracht 21: 1e weg links en niet hetzelfde oriënteringspunt 
(weg) gebruiken, maar de volgende weg. Opdracht 22 is niet uitvoerbaar, weg 
in opdracht 21 gebruikt. Met dank aan Pieter voor het plaatje. 

Pijlentraject 

A: 
CBCAA
BDCBC
ABD 4 

B: 
CBCA 
ABD 4 

 Een kwestie van volhouden en goed onthouden welke pijlen gebruikt zijn. Dan 
komt de juiste combinatie op de kaart. 

23. NN 5 J 
18 bestaat niet als kijkwijzersymbool. Het volgende symbool (AL) is ook een 
herstelopdracht, deze eerst uitvoeren. Na de 2 symbolen op afstand de 
opdracht uitvoeren en nog een rondje vanwege de herstelopdracht. 

25. OS R Op het eerste bord staat: Pas op v00r de hond. En het tweede bord, een beetje 
scherp geplaatst: Pas op voor de de hond. 

26. TQ  
Onderborden bij verkeersborden zijn niet aanwezig. Het bord met de koe is 
vanwege de mooi geschilderde koe zeker geen verkeersbord te noemen. 
Daarom blijft dit onderbord aanwezig en is de opdracht uitvoerbaar.  



Opdr. Goed Fout  

27. X U 
Zelfgemaakte straatnaamborden zijn witte borden met zwarte tekst, waarvan 
de naam is onderstreept. Op dit bord staat ook een bloem, dat mag niet. (art. 
10 PMN) 

28. Z 6  Een kapitaal is ook een hoofdletter en een klavervier een gelukssymbool. 
Beiden staan op de munt. Het hart was ter afleiding. 

29. VWG  Het meisje wijst niet naar een reglementaire P. Volgens art. 7 van het PMN is 
een P een verkeerspaddenstoel. 

31. VVWG  De mens is het intelligentste zoogdier, het wijzende meisje dus. 

33. E st. 
st. 

Op het puzzelterrein zijn helmen en veiligheidsschoenen in ieder geval 
verplicht. Alleen als je die aan hebt, dan mag je stempelen. Mocht je 
gestempeld hebben met deze attributen aan, laat ze ons dan even zien om van 
de strafpunten af te komen. De computermuis en rat waren ter afleiding. 

34. 
YVWG 
(st.)EY 

7 
 Na de tekst dien je de ritpijl op te volgen. Na een rondje niet vergeten de 

opdracht uit te voeren. Het stempelen wordt niet meer als fout aangerekend.   

35. HI F Een triljoen bestaat uit een 1 met 18 nullen. Beide stellingen kloppen dus niet. 

36. 
/ 

37. 
KKK 8  

Bij Scherpenzeel links is prima uitvoerbaar bij de plattegrond op het plaatje. 
Opdracht 37 kan bij de woonplaats Scherpenzeel. Je bent immers binnen de 
bebouwde kom van Scherpenzeel. 

38. J  7 is het geluksgetal. Je zocht een getal en niet de benaming (zeven) ervan. 

39. M L De klus was voor de man 1 uur werk. Dat is geen uurwerk te noemen. 

41. ON  
Na 2 verkeersborden verplicht rechtdoor vanwege het linkse verkeersbord en 
bij de RC O niet keren vanwege het rechtse verkeersbord. Na de zijweg geldt 
het keerverbod niet meer en mag je bij RC N wel keren. 

42. P st.  Een vliegend hert is een insect, deze stond linksonder op het plaatje. 

46. QQ 9  Als klokje kun je het kerstklokje gebruiken. Het insect (sprinkhaan) op het 
plaatje hiernaast wordt ook wel een wekkertje genoemd. Opdracht uitvoerbaar. 

50. AB 1 C 
Valkenburg is een correcte plaatsnaam, Vinkenveen niet, dat schrijf je als 
Vinkeveen. Wouw van het straatnaambord is ook een plaatsnaam. 
2 plaatsnamen gevonden, dan de volgende weg R. 

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

28 april Koningsrit Paddy Jans en Joan Oostveen 
10 juni Pinksterrit Bertus van der Horst 
8 september Rondje Achterveld Adri en Michel Brundel 

13 oktober Wijnrit Joop van der Gronden 
17 november Snertrit Graddus de Haan 

 

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 
vrijdag 24 mei 2019 om 20.00 uur in De Moespot. 
Aanmelden: vicevoorzitter@ambcachterveld.nl 
 
Bedankt voor je deelname en goede terugreis,  Henk en Jannie Hazeleger. 


