
Uitleg Koningsrit 24 april 2022

Opdracht Goed Fout

2 A U kon hier nog even rechtdoor rijden het woonerf op.

3 B  C
Straatnamen beginnen met een hoofdletter en daarna met kleine letters, dat was 

hier niet het geval.

5 1 D U zocht een mand van Riet, niet een rieten mand.

6 2 E Navigator goed gelezen, in de tekst asfatweg staat een L te weinig geschreven.

8 G
De tekst ''DRONKELAARSEWEG'' staat na de asfaltweg en de snelweg mondt niet 

uit op de bereden route, dus was deze opdracht niet uitvoerbaar.

10 F F  H
Om van de rotonde af te komen moet u een opdracht krijgen, deze vond u bij de 

2e passage van de RC.

18 I  K
Het fietsenrek staat in een overdekte ruimte en dat is volgens het reglement niet 

toegestaan.

23 J 3 L

U kon hier links de eenrichtingsweg op van het bedrijfsterrein waar een goede RC 

te halen was. Deed u dit niet hier, dan was er even verderop ook nog een 

mogelijkheid, dan haalde u een foute RC op.

29 U 4 N
Navigator, nog steeds goed opletten, bij H 25 stonden er 2 kommaatjes te 

weinig.

30 P R Bij iedere opdracht dient u van richting te veranderen. Dat deed u hier niet.

32 Q In een gat zit geen zand meer.

34 S  M U kon hier nog rechtdoor.

36 5 T U vond geen 2 straatnaamborden meer na de tekst JOOP.

44
stem- 

pel

U reed hier een prachtig safaripark binnen, dat betekent dus dat u in dit gebied 

niet uw voertuig mag verlaten en dus ook niet mag stempelen.

50 F
Na de voorrangsweg zat nog een viersprong, van de rechterweg kon u niet zien 

of deze doodliep, dus was dit de 2e viersprong.

52 W Zag u dat de DLW doormidden gesneden was?

55

 6 POOJ 

bemande 

7   

Goed gezien hoe de routecontroles geplaatst waren, in omgekeerde volgorde. 

Ook nu had de uitzetter weer iets lekkers geregeld voor alle deelnemers.

63 Y 8
Z  A 

V

De verkeersbrigadier hield het verkeer tegen, dus verplicht naar rechts. Daarna 

kon u de opdracht alsnog uitvoeren.

71 9 X  B
XL is weliswaar het cijfer veertig volgens de Romeinen, echter is het ook een 

herstelopdracht voor viersprong links. 

77 C
Een aardharsweg wordt ook wel een asfaltweg genoemd en die was hier 

aanwezig.

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

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

Bedankt voor uw deelname en goede terugreis.

Aanmelden: vicevoorzitter@ambcachterveld.nl

6 juni

11 september

9 oktober

13 november

Pinksterrit, uitzetter Bertus van der Horst

Rondje Achterveld, uitzetter Jan Traa

Wijnrit, uitzetters Michel en Adri Brundel

Snertrit, uitzetters Joan Oostveen en Paddy Jans

Uitlegavond Puzzelreglement Midden-Nederland

vrijdag 13 mei 2022 om 20.00 uur in De Moespot.


