ZWARTE PIETENRIT 17 november 2017

Uitleg Puzzelrit
MAC Rijnland – AMC The Skymasters
(uitzetter: Jaap Spaargaren, controle: Casper Bottemanne, eindcheck: Hans Keuning)

Blad 1
Nr Omschrijving puzzelrit opdrachten (cijfercontroles zijn neutraal)
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de zogenaamde blote dame was niet helemaal bloot. Als u goed keek was
het een kombinatie van de armen van 2 dames.
4 voor automaat asfaltweg L
Voor u was een afbeelding van een schakelpookje aanwezig van
een wagen met versnellingen. Ook stond die in de “bij” situatie. Zag u ook
het verkeersbord C17, waarop aangegeven de max toegestane lengte van
een voertuig. Dat is ook een automaat.
6 na de naam van een zeiler L
Laura het “zeilmeisje” is geen zeiler maar een zeilster. Het aanwezige
straatnaambord met de naam Windjammer was ook aanwezig. Een
windjammer is een groot zeilschip voor de grote vaart en is ook een zeiler
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11 na baak asfaltweg R

U zocht niet de Autodealer Baak, maar een baak. En baak is een vast merkof herkenningsteken, b.v. een vuurtoren. Afbeelding vuurtoren was aanwezig
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14 na uitbouw voor aanbouw 1e weg L

Een balkon mag zowel een uitbouw als een aanbouw worden genoemd.
U kon dus na een “balkon voor een balkon” naar links.
18 na brugpijler, bij 2 fietsen L
Niet laten afleiden door het “voorbord” met de fiets en de bromfiets. Jullie
konden bij 2 andere fietsen naar links. 1x de groene fiets op toeristenbordje
en een kleine rode fiets bovenop de ANWB fietswegwijzer.
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19 1e weg L

Direct uitvoerbaar door links het parkeerterreintje in te rijden onder het
viaduct. Dit is niet zichtbaar doodlopend door de aanwezige pilaren.
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20 na Zwarte Piet, voor want viersprong L

Niet voor een handschoen naar links, maar doorrijden en daarna voor de
2
tuigage van een zeilschip naar links. Al het touwenwerk/lijnenwerk aan boord
wordt want genoemd.
22 voor school L
Goed opletten en niet bij een school de opdracht uitvoeren. Doorrijden en voor de
juiste school (de laatste mogelijkheid) naar links.
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27 na bouwvakersdecolleté R

Zo noemen ze de zichtbare bilspleet boven de rand van een broek.
Alleen verkeerd weergegeven: het is een bouwvakkersdecolleté
33 na “1713” 3 maal 1e weg R

Het leek een tekst AB, maar door de spaties het was echt het getal 1713.
Dus daarna 3 maal 1e weg rechts. Opletten dat u niet de gebruikte weg van
opdracht 32 benut.
34 na “SINT” R (u werd bij deze opdracht reglementair tijdelijk een ruiter)
P Kwestie van goed de geplaatste verkeersbordjes beoordelen

Autoweg, mag u niet in. Ook de weg bij het bord C9 mag u niet
Inrijden. (o.a. verboden voor ruiters), daar dus gedwongen rechts G3
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Blad 1
Nr Omschrijving puzzelrit opdrachten (cijfercontroles zijn neutraal)
34 na “SINT” 3 maal R
S (u werd bij deze opdracht reglementair tijdelijk een ruiter, daarna paarden als niet
aanwezig beschouwen).

N goed fout
6

Kwestie van goed de geplaatste verkeersbordjes beoordelen.
Autoweg, mag u niet in. Ook de weg bij het bord C9 mag u niet
Inrijden. (o.a. verboden voor ruiters), daar dus gedwongen rechts.
35 1e weg R: opletten dat het paard er niet meer was en u reed
gewoon weer in een auto. Deze weg mocht dus nu ingereden worden.
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38 na dommekracht 1e weg L
Die goeie oude Zwarte Piet is natuurlijk geen dommekracht, maar zag u op dezelfde
afbeelding een autokrik onder de auto staan? Dat is ook een dommekracht. Wat
7
verder stond nog een andere draaikrik (dommekracht) als afleiding.
41 na brugleuning en herkouwer 1e weg R
De volgorde: eerst de koe en dan de leuning. Na de leuning toch nog een kameel.
Een kameel is net zoals een koe een herkauwer. Dus geen herkouwer.
44 na rund en varken 1e weg links

In eerste instantie kreeg u deze in de verkeerde volgorde en overlappend.
Bij het ommetje hadden we ook een stoffer opgehangen (ook een varken)
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49 na Madrid R

U zocht naar de plaats zelf en niet naar de tekst Madrid. In 2 e instantie ging u
na de plattegrond van Spanje (met Madrid) naar rechts.
9
51 na straat R
U zocht naar een straat (geen weg zijnde), de speelkaarten vormden echter ook
geen straat. In 2e instantie kon u weer na de plattegrond van Spanje naar rechts.
Op die plattegrond kon u de “straat van Gibraltar” waarnemen.
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58 na “ZONE 30” onmiddelijk naar links

Onmiddellijk schrijf je met 2x d en 2x een l: onmiddellijk
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63 na schenker L

Eerst een schenkster aan de tap, daarna Sinterklaas als schenker van een
cadeautje aan een kind.
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68 na ruiter R

Na opdracht 34 moest u paarden als niet aanwezig beschouwen. Rechtdoor 3
D
dus de routecontrole D
Tot Ziens in 2018 (info op www.macrijnland.nl)
Of bij de Boutrit op vrijdagavond 15 december bij AMC The Skymasters

Dank voor uw deelname!
Wij wensen u hele fijne Feestdagen en hopelijk zien wij u terug bij één van onze ritten.
Ook welkom bij de Boutrit van AMC The Skymasters op vrijdagavond 15 december.
Na afloop Rad van Fortuin met leuke kerstprijzen (info op www.skymasters.nl)
Meer info op onze websites: www.macrijnland.nl & www.skymasters.nl
Like ons op Facebook en blijf zo op de hoogte van onze activiteiten:
https://www.facebook.com/MAC-Rijnland-AMC-The-Skymasters
Volg ons op Twitter:
@MACR_AMCS PuzzelritGroeneHart

