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Routebeschrijving Pinksterrit 2018

A/B - klasse

De Pinksterrit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland, het
Nederlandse Wegenverkeersreglement en onderstaande aanvullingen.
Aanvullingen op het reglement:
A.
De routeopdrachten moeten in oplopende nummervolgorde worden uitgevoerd, maar
behoeven niet doorlopend opeenvolgend genummerd te zijn.
B.
Indien de afkorting (MUG) achter een opdracht staat, betekent dit dat u uitsluitend
Materiaal mag gebruiken dat kennelijk door de Uitzetter Geplaatst is, met uitzondering
van (materiaal benodigd voor de beoordeling van) wegen en wegsituaties.
C.
Indien de afkorting (VADNA) achter een opdracht staat, betekent dit dat u
Verkeersbord(en) Aanduidende Doodlopende weg als Nog Aanwezig moet beschouwen.
D.
Indien een bord zichtbaar is, wordt de daarop aanwezige tekst/afbeelding geacht
leesbaar/zichtbaar te zijn, uiteraard beoordeeld vanuit de rijrichting.
E.
Indien een persoon op een afbeelding gedeeltelijk zichtbaar is, is het afgebeelde deel
oriënteringspunt. Het gezicht is nodig om een persoon te kunnen beoordelen.
F.
Een langs de route geplaatste situatietekening dient te verduidelijking van die situatie en
geldt vanuit elke richting.
G.
Bedrijventerreinen mogen tijdens deze rit worden bereden, eventueel aanwezige
brievenbussen op deze bedrijventerreinen negeren.
Lengte van de rit en toegestane rijtijd per klasse:
A-klasse: lengte rit: 56 kilometer - toegestane rijtijd: 2 uur 15 minuten
B-klasse: lengte rit: 52 kilometer - toegestane rijtijd: 2 uur 15 minuten
C-klasse: lengte rit: 48 kilometer - toegestane rijtijd: 2 uur 15 minuten
De uitzetters Michel en Adri Brundel en de controleurs Henk en Jannie Hazeleger wensen u
veel plezier tijdens de rit. Geniet van de prachtige omgeving en wij zien u over ongeveer 2 uur
weer terug in De Moespot. Tijdens de rit zijn wij bereikbaar op 06 2501 2508 of op het nummer
van De Moespot: 0342 452 152.
Start bij de blauwe vlag in de Rentinckstraat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Einde weg rechts (Jan van Arkelweg)
Eerste weg links
Viersprong links
Eerste weg rechts
Eerste weg rechts
Einde weg links (Jan van Arkelweg)
Viersprong rechts
Derde weg rechts
Einde weg rechts (Jan van Arkelweg)

10.
11.
12.
13.
14.

Na “UITRIT BRANDWEER” en “ZONE 60” viersprong links (Emelaarseweg)
Na “25”, bij schrikhek, voor RC links
Asfaltweg links (Jan van Arkelweg)
Na “ZONE 60” viersprong rechts (Klettersteeg)
Na “DLW” en situatietekening voor RC rechts
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15.
16.
17.
18.
19.

A/B - klasse

Na derde verkeersbord eerste weg rechts (MUG)
Einde weg rechts
Eerste weg rechts
Einde weg rechts
Einde weg links (Hessenweg)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Eerste weg rechts (Helweg)
Na “HAVIKHORSTERPAD” en drie ministers rechts
Voor “DE GLIND” rechts
Na bushaltebord, “DE GLIND GEM. BARNEVELD”, kerk en “AMBC” eerste weg rechts
Na Lambik, Sidonia en kinderen eerste weg rechts (MUG)
Na racefiets eerste weg rechts (MUG)
Voor RC “W” links
Eerste weg links (Ringlaan)
Na “RINGLAAN”, “RINGLAAN”, “RINGLAAN”, “KLEIN MOORST” en “KOLFSCHOTEN”
asfaltweg rechts
29. Viersprong links (VADNA)

30. Na “GEMEENTE LEUSDEN”, haan, racefiet5 en rallyauto rechts
31. Einde weg links
32. Einde weg links (Asschatterweg)
We gaan ons een stukje verplaatsen. Tijdens deze neutrale opdrachten zijn er geen
vallen. U kunt dus even rustig bijkomen en genieten van de mooie omgeving.
A.
B.
C.
D.

Na brug, bushaltebord en verkeerslicht viersprong links (Middenweg)
Bij rotonde eerste weg rechts (Noorderinslag)
Bij rotonde tweede weg rechts (is rechtdoor)
Na verkeerslichten viersprong rechts (Hamersveldseweg)

37. Na “ROZENGAARDE”, “ROZENGAARDE”, “TOLPLAATS”, “EIKENLAAN”, “DE BOOMGAARD”
en “BLOEMENDAL” eerste weg links
38. Na verkeerslicht viersprong rechts (Groene Zoom)
39. Na verkeerslicht viersprong rechts (Randweg)
40. Na viersprong en verkeersbord eerste weg rechts
41. Bij rotonde derde weg rechts
42. Eerste weg links
43. Eerste weg links
44. Einde weg links
45. Na “GROEPSEKOM”, fiets, H “75”, “ZONE 30”, weg, H “55”, “ZONE 3O” en H “35” rechts
46. Na bushaltebord tweede weg links
47. Eerste weg rechts
48. Viersprong rechts
49. Asfaltweg links (Vlietsingel)
50. Bij rotonde eerste weg rechts (Randweg)
51. Na viersprong, bushaltebord en verkeerslicht eerste weg rechts (Plesmanstraat)
21-05-2018

AMBC Achterveld

Blad 2 van 3

Routebeschrijving Pinksterrit 2018

A/B - klasse

52. Eerste weg rechts
53. Einde weg rechts
54. U komt bij een bordje met 2 bijna identieke afbeeldingen
- Indien er vijf verschillen zijn gaat u de eerste weg rechts
- Indien er zes verschillen zijn gaat u de tweede weg rechts
55. Einde weg links
56. Einde weg rechts
59. Einde weg links (Hessenweg)
60. Na brug, bij “DOORGAAND VERKEER” links
LET OP !!!
Tijdens opdrachten 61 en 62:
- goed opletten bij het oversteken van het fietspad; fietsers hebben voorrang;
- verkeersdrempels en wegreparaties in een asfaltwegdek als asfalt beschouwen.
A-klasse:
61. Aanhoudend asfaltweg links
62. Na RC “V” aanhoudend asfaltweg rechts
B-klasse:
61. Aanhoudend asfaltweg links
62. Na RC “D”, bij rotonde derde weg rechts

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

A & B-klasse:
Na RC “6” einde weg rechts
Na brug, verkeerslicht, “66”, “94” en “MUSSCHENDORP” weg links (Emelaarseweg)
Na “5”, ooievaarsnest, “15” en ANWB wegenwacht asfaltweg rechts
Einde weg rechts
Na H “33” viersprong rechts (Pater Stormstraat)
Na bekende autocoureur “Max Verstappen” links
Einde weg rechts
Viersprong links
Viersprong links (Hessenweg)
Einde weg links (Jan van Arkelweg)
“AMBC weggetje” rechts

Finish bij de gele vlag, de controlekaart inleveren in De Moespot
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