
                  ++  A.M.B.C. Achterveld – Uitleg Pinksterrit 6 juni 2022  ++ 
Opdr. Uitleg Goed      Fout 
2. B-/C-klasse: De opdracht gewoonweg L kunt u gewoon uitvoeren. U toch niet 

laten misleiden door het bord met de tekst gewoonweg. Dit was geen 
straatnaambord (naam is niet onderstreept), maar er werd ook niet om de 
straatnaam “Gewoonweg” gevraagd. 

 U 

5. A-klasse: Een palingdroom is een woord dat van links naar rechts en van rechts 
naar links gelezen kan worden, bijvoorbeeld NEGEN. Maar u had hier te maken 
met het één letterwoord U.  

UU  

5. Zie boven bij 5. Nu stond er een bord met de tekst: TRAP JIJ IN DEZE VAL? En 
een tweede bord met de tekst PARTERETRAP. Echter parteretrap is geen goed 
Nederlands, moet zijn parterretrap. Opdracht toch uitvoerbaar door het woord 
JIJ op het eerste bord. 

PPM  

8. Een WW dient volgens het reglement een plaatsnaam te bevatten. Als er wordt 
gevraagd naar een WW met twee plaatsnamen, dan dienen er nu drie 
plaatsnamen op de WW (wegwijzer) te staan. 

W    

11. B-/C-klasse: Heeft u gezien, dat in de routebeschrijving de letter O was 
vervangen door de nul ( 0 ). 

Z  

11. A-klasse: U was een zonegebied binnen gereden en bij het kombord 
(Terschuur) houdt dit gebied op, daarna maximaal 50 kilometer per uur. 
Zodoende kwam u na zone zestig. 

 Z 
 

13. Eigenlijk kunnen we hier kort over zijn, barbecue schijf je zo in plaats van 
barbeque. 

BBB 
Q 

 

16. Enkele jaren geleden, zat in de Pinksterrit ook deze val. Eén equipe had dit toen 
opgemerkt. Een reden om de val nog eens te herhalen, om u de mogelijkheid te 
geven om die nu goed te doen. Op deze rotonde stond een bord “DLW” zodat u 
gedwongen deze rotonde afging en op de volgende rotonde de opdracht kon 
uitvoeren. 

R  

18. B-/C-klasse: Een raadsheer (rechter) kan zowel een vrouw als een man zijn, 
want een vrouwelijke raadsheer wordt ook raadsheer genoemd. 

2 S of 
SS 

18. A-klasse: “Maïsweg” L als je dit woord afbreekt krijg je Ma- is- weg, zodoende 
bij de eerste mogelijkheid uitvoerbaar. 

2 S of 
SS 

23. B-/C-klasse: Een lariks is geen loofboom, maar een naaldboom. Hulst is wel 
een loofboom, dus daarna naar rechts. 

LF3 1 

23. 
 
 

A-klasse: Zie uitleg B-/C-klasse, echter u kon niet meteen naar rechts afslaan. 
Boven de routebeschrijving stond, dat de puzzelrit door de gemeente Leusden, 
Barneveld en Woudenberg ging, dus niet Hulst binnenrijden, maar later na RC 
“F” de opdracht uitvoeren. 

FLF3 1 
 
 

26. 
 

Op de afbeelding stonden in de tekening twee witte driehoeken, de andere drie- 
hoeken waren niet geheel wit. Toch opdracht uitvoerbaar vanwege de driehoek 
in de letter A, van de tekst WEL ALLE DRIEHOEKEN TELLEN! 

 D 

27. 
 

Bij de vier verkeersborden stond ook bord D7, dit bord geeft aan dat u enkel 
naar rechts of links kunt afslaan, dus wordt in dit geval van de viersprong een 
einde weg gemaakt, dus op de viersprong de opdracht uitvoeren. 

4 V 

33. Op de afbeelding stond Joop van den Ende, maar in de routebeschrijving stond 
joop met een kleine letter j. Joop met een kleine letter j is een rozenbottel en die 
stond op de wijnfles. 

 J 

36. Op de afbeelding stond Donald Duck met de Zware Jongens. Was hier een 
krent te zien? Jazeker, plat gezegd de kont van één van de personen. 

 K 

42./ 
44. 

B-/C-klasse: gewoon even stempelen 
Kwam u langs. 

st. 
5 

 



42. A-klasse: De eerste naam van een toon was DO, daarna stond er o.a. ook AL, 
deze AL (asfaltweg links) gaat voor op uw routebeschrijving, dus eerst dit doen 
en dan de opdracht uitvoeren richting de stempel, dat doet u ook na TI. Dan 
komt u voor de derde keer bij de stempel, daarna 1L – AR. Op afstand komt u 
dan na SOL en dan via de rotonde nogmaals de opdracht uitvoeren. 

st. st. 
st. 5  
st. N 
5 

 

46. Op de afbeelding stond een blindengeleidehond, deze hond op de afbeelding is 
gelukkig niet blind. Deze honden zijn nuttige dieren. Knap van ze. 

G  

48. 
49. 

Verwarring? Tweemaal opdracht 48. en tweemaal opdracht 49. In een dergelijk 
geval voert u de eerste opdracht 48. en de eerste opdracht 49. uit. Echter u 
kwam bij het verkeersbord C2, door dit verkeersbord is de zijweg niet aanwezig, 
waardoor het onderbord “GA TERUG” aan de bereden route komt en dit een 
herstelopdracht is. Dus dit doen en via RC “A”en RC “6” het terrein verlaten. 

A6 CD 

55. Deze heren uit de Kuifjes reeks heten Jansen en Janssen. Dus rechtdoor na de 
eerste afbeelding, ook niet uitvoeren na de tweede afbeelding, want deze 
personen hadden andere gezichten. Degene die in februari de puzzelrit van 
Autobedrijf Franken hebben meegereden, kregen vandaag de mogelijkheid de 
opdracht nu goed te doen. 

TXY  

60. B-/C-klasse: Op de afbeelding stond “PSSST ….” i.p.v. “PSST ……”. E H 
60. A-klasse: De juiste binaire schrijfwijze van het jaartal 2020 is 11111100100. 

Uitleg (het getal wordt  van rechts naar links geschreven): 
2020 : 2 = 1010, over 0, 1010 : 2 = 505, over 0, 505 : 2 = 252, over 1, 252 : 2 = 
126, over 0, 126 : 2 = 63, over 0, 63 : 2 = 31, over 1, 31 : 2 = 15, over 1, 15: 2 = 
7, over 1, 7 : 2 = 3 over 1, 3 : 2 = 1 en 1 over. 

H 
 

OE 

69. De coronamaatregel was in dit geval de 1,5 meter regel. Deze 1,5 meter regel 
stond op het verkeersbord, dat  
als uw auto langer is dan 1,5 meter u daar niet door mag rijden. Opdracht naar 
rechts uitvoeren en daarna voor het verkeersbord gedwongen naar links. RC “Y” 
gaf de opdracht om de door de uitzetter geplaatste borden te negeren, dus ook 
RC “7”. 

XXY 
 

7 

73. Een bord geplaatst met wat onzin, opdracht toch uit te voeren na de door de 
uitzetter opgehangen (ratten) val met tekst. 

 
 

V 
  

76. B-/C-klasse: De letters stonden bij het benaderen in de andere volgorde. U 
kreeg de opdracht om deze letters van de RC’s één voor één te noteren, dus 
tweemaal de C, daarna tweemaal de B enz. 

CCB 
BMM 
AA8 

 

76. A-klasse: De letters voor u wel in de juiste volgorde, echter tussen de RC “M” 
en de RC “A” mag bij een opsomming geen komma staan, maar het woordje en. 
Vanwege de opdracht RC’s tweemaal noteren. 

CCB 
BMM 
AA8 

 

78. De afsluitende stempelcontrole en daarna op de einde weg links nog een extra 
RC om te controleren dat u niet de binnenbocht heeft genomen. 

st. 
9 

 

 
Dank voor uw deelname en graag tot ziens bij een van de volgende ritten, 
de uitzetter Bertus van der Horst en de controleurs Jannie en Henk Hazeleger. 
 
Wilt u voor de zomervakantie nog een puzzelrit rijden, dan kan dat op donderdagavond 23 juni 
aanstaande bij de H.A.C. in Harderwijk. 
De inschrijving, start en finish is bij Sporthal De Rumels, Kleine Mheenweg 8 te 3849 BM Hierden. 
Inschrijven kan dan vanaf 19:15 uur tot 20:00 uur. 
 
Ritten 2022 AMBC Achterveld 
11 september  Rondje Achterveld uitzetter Jan Traa 
9 oktober Wijnpuzzelrit uitzetters Adri en Michel Brundel 
13 november  Snertrit uitzetters Paddy Jans en Joan Oostveen 


