
Uitleg rondje Achterveld 11 september 2022  C-klasse 
 

Nr Goed fout  
2  AC U bent bekend met de strip Kuifje met daarin de bekende 

detectives Jansen en Janssen. Na Theo Janssen, voormalig 
voetballer van Vitesse, kunt u rechts. 

7 1X D Maïs? is goed geschreven. Deze opdracht is gewoon uitvoerbaar.  
11 FF2 E De getoonde pad is een fantasiedier gewoon rechtdoor. Tweede 

MUG toonde een zebrapad met een Silly walk.  
21 44 I 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.  

23 M  Rotonde rechtdoor is een niet geoorloofde opdracht, rondje 
rotonde en met de ritpijl naar de opvanger.  

28 K7 5 Mede is een honingdrankje en de klinkers stonden in de tekst 
“DROOG” met genoeg klinkers. 

35 S  Zag u de tekstval in spinnenwiel?  
39  X Een bij met de naam "Voor" was bijgeplaatst, gewoon weg naar 

rechts vervolgen.  
40 Z6 VWX Zag u verkeersbord D5 (l)? Weg naar links volgen naar de 

hersteller. HK en niet vergeten links te gaan.  
 stempel  Eerst stempelen conform stempelcontrole. Daarna hier niet 

stempelen onder Uncle Sam. 
46 U  Als je snel typt valt er wel eens een letter weg. De weg heet 

Brinkkanterweg met twee k's. 
47  A Wel wat lastig geschreven straatnaam, maar correct. 
52  B Twee dikke mannen op twee motoren. Als je het elegant zegt: 

een welgedane persoonlijkheid en een volumineuze enkeling. 
57 DE CF Gaat u bij het plantje Blauwe Knoop of een blauwe knoop in het 

touw naar links. Wat het eerst komt. 
58 8 H Tekst is correct. 
62 O P 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.  

69/70 stempel  Reguliere stempelcontrole  
70 T  Het geplaatste bord is geen bord aanduidende doodlopende weg. 

We rijden volgens het Nederlandse Wegenverkeersreglement en 
dit bord is een Belgisch verkeersbord. 

73 9Y X Een zeekoe is geen koe, maar zag u nadat u was doorgereden 
het bord van de koe en de keep (vogeltje)? 

76  ZS De Gallus Gallus is de moderne gedomesticeerde kip en u zag 
een afbeelding van de Gallus Giganticus. 1e weg links. 

80 G  Nu een aanhalingsteken (') te weinig bij "JAN VAN ARKELWEG'. 
Finish LV  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 en na het keren niet 
vergeten de hersteller achter de plantenbak te zien en te 
noteren.  

 
Wij hopen dat je een leuke middag hebt gehad en zien je graag terug op onze volgende 
ritten: 
 
9 oktober 2022 Wijnpuzzelrit  uitzetters Adri en Michel Brundel 
13 november 2022 Snertrit  uitzetters Paddy Jans en Joan Oostveen  
 
Bedankt voor je deelname en goede terugreis. 


