
 

 

L en tepuzze l r i t                   20 -3 -2022  

Uitleg  
Opdr. Goed Fout  

1/. 
64. A  

Het bord bij de start goed bekeken? Vast wel en gezien dat EL uitgesneden is. 
Dit is een herstelopdracht, deze eerst uitvoeren door linksaf te gaan. Wordt 
vervolgd … (combinatie met opdracht 64.) 

2. CD  Op het plaatje staat Hella en niet Stella, haar tweelingzus. Dan geen Stella te 
vinden op het plaatje? Jawel hoor, de fiets is van het merk Stella. 

AB 
5. E 1 Q Een weg wordt naar aard, naam of karakter aangeduid. Zie artikel 5. c. d. e. 

Dat is hier niet het geval. Het geplaatste bord is ter afleiding. 

C 5. E 1 Q Op het bord is de tekst niet onderstreept en daarom is het geen 
straatnaambord. PMN art. 10. 

7. FFG  
Het woord LENTEBLOEM bestaat uit 10 letters, echter de B is doormidden en 
wel op een dusdanige manier dat er I3 staat, dus toch weer in totaal 10 letters. 
De elfde letter is RC F. De C-klasse zoekt 10 letters. 

AB 
11. 
-  

15.  

HIHIH 
HHIK 

2 
 

Na opdracht 11 is het paard verdwenen en na opdracht 13 is de wagen niet 
meer aanwezig. Er blijft nu een wit verkeersbord met een rode rand over, een 
geslotenverklaring. Bij opdracht 15 voor het verkeersbord verplicht naar links, 
wel het verkeersbord gepasseerd, dus na de ritpijl nog opdracht 15 uitvoeren. 
Bij opdracht 16 is het verkeersbord verdwenen en doorrijden naar RC K. 

C 
11. HIK 2  Dit bord is zonder de rode rand geen verkeersbord.  

18. L 3 J De misdadiger wil overleven, hij kiest dus voor de cel met de leeuwen en tijgers, 
deze hebben enkele jaren niets gegeten en zijn daardoor niet meer in leven. 

20. MO  N 
Het eerste plaatje bestaat uit 12 rechthoeken/vierkanten. Op het tweede 
plaatje staan 12 vierkanten. Dan na het tweede plaatje de opdracht uitvoeren? 
Nee, gewoon 1e weg rechts, er waren genoeg vierkante stoeptegels.  

22. 4 NM Een lopende kraan is geen kraan op pootjes. Beide plaatjes zijn ter vermaak. 
Een beweging (lopen) kun je niet op een plaatje afbeelden. 

25. 

AB: 
P st. 
C: 

PP st. 

 

Op het verkeersbord staat de tekst S.O.S.. Wat in de routebeschrijving tussen 
aanhalingstekens en in hoofdletters staat, moet als tekst worden 
waargenomen, PMN art. 9.  
AB: Daarom niet de weg met de naam S,O,S, inslaan, daarvoor moet er "S,o,s," 
in de routebeschrijving staan. 

AB 
26. RNT   

De asterisk (*) en Asterix (stripfiguur) zijn aanwezig. Dan op zoek naar Obelisk. 
Het volgende plaatje lijkt op het eerste plaatje, echter het * in de cirkel is 
vervangen door een 6. Via deze herstelopdracht kom je bij RC T die je laat 
keren, opdracht 7 is niet uitvoerbaar en je komt bij RC 5 (zie opdracht 30). 

30. 5 U 6  Benelux is een afkorting en wel een niet toegestane afkorting. PMN art. 7. 
Opdracht is daarom niet uitvoerbaar. 

AB 
32. YW 7 V 

RC Y staat in een buis en is een los oriënteringspunt. Dat is niet toegestaan. 
PMN art. 8.a. Deze RC noteren op de controlekaart? Jazeker, hij is conform het 
voorbeeldenbord. PMN art. 3.a. 
In de eerste zijweg staat RC V, deze kan als oriënteringspunt gebruikt worden. 
Dan nog een turf, deze staat voor de volgende zijweg. 

C 
32. 

(Y)  
V 7 W Turf is met een kleine t geschreven. Niet op zoek naar Billie Turf, maar een turf. 

Deze staat op het schoolbord, dus 1e weg rechts. (RC S is neutraal) 

33. S X De opdracht luidt: lucifers met rode koppen. Iedere lucifer heeft maar 1 rode 
kop. De opdracht is dus niet uitvoerbaar. 



Opdr. Goed Fout  

36. BA Z Omdat Kameel met een hoofdletter staat, zoek je iets of iemand met de naam 
Kameel. De Kameel op het eerste plaatje is een oud directierijtuig van de NS. 

39. ZZBA  Door het woord en is er volgorde tussen de locomotief en de trein. Na het 2e 
plaatje de opdracht uitvoeren. PMN art. 8.c. 

42. 

AB: 
BA 8 
C: 
A 8 

Z 

Als je op de viersprong naar links bent gegaan, zie je bij het oplaadpunt een 
verkeersbord. Een locomotief is ook een trein. De borden bij het spoor zijn niet 
voor treinen, maar voor machinisten. 
AB: na 2 treinen de opdracht uitvoeren, vanwege het ontbreken van de komma.  
C: voor 2 treinen de opdracht uitvoeren. 

47. 

AB: 
CCD 
C: 
D 

 

De 1e wegwijzer EDERVEEN is doormidden. Daardoor ontstaan er een 
straatnaambord EDER en een wegwijzer VEEN. C: opdracht hier uitvoeren. 
AB: Niet 1e weg rechts, deze heeft 2 namen, namelijk Eder en Weg. Voor de 2e 
wegwijzer EDERVEEN de opdracht uitvoeren, deze weg heeft de juiste naam. 

AB 
49. 9 BE Op het bord DLW staat de L tussen D en W. Maar je zoekt drie losse borden. 

PMN art. 9. 

C 
49. E 9 B De weg bij het bord DLW is afgesloten door dit bord. Je komt wel na het bord, 

dus bij de volgende asfaltweg de opdracht uitvoeren. 

51. G  Op de harten negen staan de cijfers 9, 9, 6, en 6. Som van de cijfers is dus 30. 
Even doorrijden naar de goede RC G. 

52. F 10 H 
Haddock en Kuifje zijn duidelijk. Hoe zit het met de mannen? Dat zijn Jansen 
en Janssen. In de routebeschrijving staat tweemaal Janssen. Daarom is de 
opdracht uitvoerbaar na de 2e afbeelding, op beide afbeeldingen staat Janssen. 

54. O I 
AB: Wat zoek je? 3 enen of 2 enen en 1 weg. Je vindt eerst drie enen, opdracht 
uitvoerbaar op viersprong.  
C: na de gezochte 3 enen ga je weg rechts. 

56. st. K Je kennis van de Nederlandse taal wordt hier op de proef gesteld. Het meervoud 
van wigwam is wigwams, niet wigwammen. 

59. J 11  De struisvogel steekt zijn kop in de grond, maar zag je de kop van het paaltje 
aan het bord? De staart van de struisvogel komt na dit paaltje. 

61. M   
AB: Goed lezen wat wordt gezocht: een huisnummer gepreciseerd naar de tekst 
die erop staat. Langs de route zie je H "28", oftewel huisnummerbordje "28".  
C: "H 28" is een tekst, geen huisnummerbordje, want de H staat binnen de " ". 

1. / 
64.  A 

Dit bord lijkt op het bord bij de start. Echter … om ER is een lijntje getrokken 
(geen los bordje) en daarom is dit geen herstelopdracht, er staat daar 
HAZELEGER. (combinatie met opdracht 1) 

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

24 april Koningsrit Joop van der Gronden 
6 juni Pinksterrit Bertus van der Horst 

11 september Rondje Achterveld Jan Traa 
9 oktober Wijnrit Michel en Adri Brundel 

13 november Snertrit Joan Oostveen en Paddy Jans 
 

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 13 mei 2022 om 20.00 uur in De Moespot. 
Aanmelden: vicevoorzitter@ambcachterveld.nl 
 
Bedankt voor je deelname en goede terugreis,  Henk en Jannie Hazeleger. 


