Uitleg rondje Achterveld 2022, A- en B-klasse
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Er is een i met trema en niet met tittel. Wel een tittel onder het
vraagteken. Daarnaast moet tekst altijd tussen “ “. Voor de zekerheid was
de viersprong geen viersprong door een bordje Eigen weg.
Jawel, heel veel rotondes te zien op het plaatje. Tevens een wiskundig
figuur geplaatst die ook rotonde genoemd wordt. Ik telde 7 rotondes, dus
8 maal een H. U ook?
Een driehoek is een figuur waarbij de drie hoeken samen 180 graden zijn.
Het eerste figuur is dat niet. De langsrijder 4 heeft deze wel.
Bent u rekenkundig aangelegd? Getal 45 was als laatste ook in Romeinse
cijfers XLV te zien. Zag u hiervoor ook de hersteller VL, voorrangsweg
links. Dus eerst opzoek naar een voorrangsweg en doorrijden naar de
opvanger.
Zag u de tekstval in spinnenwiel?
Een bij met de naam "Voor" was bijgeplaatst, gewoon weg naar rechts
vervolgen. Verkeersbord D5l opvolgen, deze opdracht opvolgen maar niet
de asfaltweg links nemen omdat je dan tweemaal dezelfde weg neemt.
Wel na het keren weg links.
"32" en tweeëndertig zijn zelfde oriënteringspunt, dus niet twee maal
links.
Eerst stempelen conform stempelcontrole. Daarna hier niet stempelen
onder Uncle Sam.
Als je snel typt valt er wel eens een letter weg. De weg heet
Brinkkanterweg met twee k's.
Alle oriënteringspunten zijn aanwezig. Je komt zelfs na Scherpenzeel op
het plaatje van "Foodvalley", ook al ga je hierna de bebouwde kom van
Scherpenzeel in.
Ik vind het knap als je zag dat dit opdracht 5O in plaats van 50 was. Even
de rotonde rond en ritpijl opvolgen voor de hersteller.
Twee dikke mannen op twee motoren. Als je het elegant zegt: een
welgedane persoonlijkheid en een volumineuze enkeling.
Voor de één een welkome uitdaging, voor de andere een noodzakelijke
beproeving. De aanhoudend opdracht. Knopen genoeg bijgeplaatst. Zelfs
de langsrijder was vastgebonden met touw met een platte knoop.
Gaatjes zijn nog steeds niks bij het puzzelen. Door de gaatjes in de
routecontrole is deze routecontrole niet meer conform het
voorbeeldenbord, dus deze letter niet noteren.
Het straatnaambord "Helweg Postweg” heeft verwijzende pijlen. In het
aanvullende reglement zijn verwijzende staatnaamborden niet aanwezig.
Derhalve weg links nemen en niet doorgaan met aanhoudend.
Reguliere stempelcontrole
Het geplaatste bord is geen bord aanduidende doodlopende weg. We
rijden volgens het Nederlandse Wegenverkeersreglement en dit bord is
geen Nederlands maar een Belgisch verkeersbord.
Zag u de Harderwijk 80 van de familie Foppen die buitengaats was om
garnalen te vangen? HK, doorgaan met 80
U zag in 2e instantie een koe en het vogeltje keep, hoe moeilijk kan het
zijn. Een zeekoe is echt geen koe.
De Gallus Gallus is de moderne gedomesticeerde kip en u zag een
afbeelding van Gallus Giganticus. 1e weg links.
Nu een aanhalingsteken (') te weinig bij JAN VAN ARKELWEG.
Deze rit is pas afgelopen als je de gele vlag bent gepasseerd. Dit keer de
vlag van Zuid-Holland als de niet gele vlag bij De Moespot geplaatst.
Doorrijden naar de HK. Zag u wel de hersteller achter de plantenbak?

Wij hopen dat je een leuke middag hebt gehad en zien je graag terug op onze volgende ritten:
9 oktober 2022
13 november 2022

Wijnpuzzelrit
Snertrit

uitzetters Adri en Michel Brundel
uitzetters Paddy Jans en Joan Oostveen

Bedankt voor je deelname en goede terugreis.

