ZWARTE PIETENRIT 25 november 2018

Uitleg Puzzelrit
(uitzetter: Jaap Spaargaren, controle: Casper Bottemanne, eindcheck: Hans Keuning & Piet Dubbeldam)

Omschrijving puzzelrit opdrachten

(cijfercontroles zijn neutraal)
Blad 1
Nr
6 na zwartepiet R
Een zwartepiet is een schoppenboer-speelkaart. U zag een hartenboer en
een Zwarte Piet. De opdracht dus niet uitvoeren.
12 na drager R (MUG)
Een meisjes-Zwarte Piet is geen drager, maar een draagster, maar aan de
achterkant van de routecontrole die in de zijweg stond, hing een DVD en dat
is een drager van informatie of muziek.
15 1e weg L
U ging de eerste keer gedwongen naar links i.v.m. de aanwezige
verkeersborden Doodlopende weg en eenrichtingsweg. Nog een rondje dus.
16 bij schrikhek, voor gemeentegrens asfaltweg L
Het was natuurlijk geen gemeentegrens maar einde bebouwde kom.
17 na 3 oldtimers L
De solex, de oldtimer op het shirt en nog een kleine solex afbeelding op de
achtergrond gaf al 3 oldtimers. Maar voor de Sportklasse was er ook een
zelfstempelaar aanwezig i.v.m. het oranje vlaggetje aan de solex.
S20 voor brug weg L
Een brug moet deel uitmaken van een weg. Door het inrijverbod maakte de
brug geen deel uit van een weg. Hierdoor gedwongen naar links, verderop in
Aarlanderveen is er nog een brug. Nu niet de opdracht daar uitvoeren door
de 1e weg L in te rijden, aangezien de weg met de brug dan niet uitmondt op
uw route. Dus toch doorrijden naar de laatste mogelijkheid.
P20 voor brug L
Een brug moet deel uitmaken van een weg. Door het inrijverbod maakte de
brug geen deel uit van een weg. Hierdoor gedwongen naar links en
verderop in Aarlanderveen alsnog deze opdracht uitvoeren.
23 voor 2 maten R
Een verkeersbord met een breedtemaat was aanwezig. Het andere bord gaf
een gewichtsmaat aan. Opdracht is uitvoerbaar.
27 na kalenderkunstje L
Dit is een ezelsbruggetje om het aantal dagen van een
maand te onthouden. Maak van je handen een vuist en kijk naar de
knokkels. Een knokkel = 31 dagen en een dal = 30 dagen(of 28/29)
32 na uiver 2 maal 1e weg R
Een uiver is een andere naam voor een ooievaar. U passeerde een grote
plattegrond van het Zegerplasgebied. Hierop staat een ooievaarsnest met 2
ooievaars. De aanwezige reiger was alleen afleiding. Opdracht uitvoerbaar.
38 na Schimmel 1e weg R
Sinterklaas had deze keer een zwart paard meegenomen, geen schimmel
dus. Zag u achter dit bord de Smurf met een Schimmel piano staan?
Een dergelijke piano mag een Schimmel genoemd worden.
41 na 2e “KOPERWEG” R
Even technisch: nadat u opdracht 40. einde weg L had uitgevoerd, was het
eerste straatnaambord achterwaarts. De opdracht was dus niet uitvoerbaar.
46

na “I LOVE ZWARTE PIET” viersprong R
De tekst klopte natuurlijk niet, aangezien er een hartje op de plaats van LOVE
stond. Zagen jullie ook het maatlabeltje zitten met XL? Eerste viersprong links dus.
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Blad 2 N goed
Nr Omschrijving puzzelrit opdrachten (cijfercontroles zijn neutraal)
e
S50 na de eerste letter van het woord Sint 4 maal 1 weg R (MUG, MOD)
S51 na de twintigste letter van het alfabet 4 maal 1e weg R (MUG, MOD)
Belangrijk is om op de juiste plaats te starten van de opdrachten. Daarna
9 TA
komt direct om de hoek de 2e passage, waardoor de S en later de T tijdens
ES
deze passage niet aanwezig zijn. Hierdoor zijn het even routecontroles
JJ
geworden. Ook de ingeslagen wegen maar 1x gebruiken.
P50 na “ST” 4 maal 1e weg rechts
Belangrijk is om op de juiste plaats te starten van de opdracht. U zag de ST 9 A E J
namelijk al in de zijweg staan. ST is geen routecontrole.
55 na bekken R
8
Niet na de hondenbekken naar rechts, daar kwam u niet aan toe. Eerder
T
was het bekken van een drumstel aanwezig. Daar de opdracht uitvoeren.
1
Afsluiter voor iedereen (even voor de rekenkamer)
X
58 na 2 trappen 1e weg R (MUG)
Na de eerste afbeelding was de opdracht al uitvoerbaar. Naast de
aanwezige legotrap zag u een trap uit de grammatica van de Nederlandse
taal. De (trap van vergelijking) bv: hoog, hoger, hoogst in dit geval
60 na tomtom R
Er was een navigatiemiddel in een auto aanwezig, maar daar kwam u niet
1
T
aan toe. U kon na de tomtom van het drumstel al naar rechts. Het is ook een
tweelingtrommel aan de voorkant van het drumstel.
2
63 na schildpad L
Een schildpad is ook een bij de bestorming van een vesting ingezette
3
lopende troepenafdeling, die zich d.m.v. schilden dekking verschafte.
66 na verkeersbord dat ook geldt voor Sinterklaas te paard asfaltweg L
Niet na het verkeersbord C9 (gesloten voor ruiters en vee etc.) naar links.
U moest na een willekeurig geldend verkeersbord (voldoende P borden
4
aanwezig) naar links. De eerste weg dus in.
69 na WW met twee keus R
Eerst 2 wegwijzers zonder twee keus, maar met tweekeus naar Alphen.
Maar wat zocht u eigenlijk? U zocht een WW en 2 biljartstokken.
X
Die waren wat verder aanwezig met een mooi te rijden rondje.
72 na 9 chocolade letters R
73. 1e weg R
U kreeg een losse herstelopdracht bij het oriënteringspunt.
De letters I en L ontbraken op de afbeelding. Deze letters
waren iets verder aanwezig, maar nu niet naar rechts, maar de herstel5 CA
opdracht 1L uitvoeren. Via het bedrijfsterrein een ommetje maken en dan
MT
alsnog opdrachten 72 en 73 uitvoeren.
74 rechtdoorrijder over bedrijfsterrein
Y
75 na verloren kop L
Een kip zonder kop, dus geen kop te zien daar. Aan de routecontrole iets
K
verderop zat echter ook een verloren kopspijker. Deze spijkers zijn voorzien
van een verloren kop. De opdracht is dus bij de 2e mogelijkheid uitvoerbaar.
79 Rechtdoorrijder bij Rijnstreekhal, controle achter een dikke boom
L
84 2e weg R (naar parkeerterrein)
In opdracht 4 was aangegeven dat u Sinterklaas nu als niet aanwezig moest
beschouwen. Wij hadden echter Sinterklaas vervangen door de Kerstman,
waardoor jullie toch deze weg in mochten.
87 na klaas R
Een klaas is ook een houten tang
PP
Tot Ziens in 2019 (info op Facebook: @MACRijnland)
Of bij de Boutrit op zondagmiddag 16 december bij AMC The Skymasters
(ZELFDE UITZETTER ALS VANDAAG)

Info op facebook: @AMCSkymasters en www.skymasters.nl
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