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Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en het Nederlandse
Wegenverkeersreglement en onderstaande aanvullingen.
Aanvullingen op het reglement:
A:

Achter de routeopdrachten kan tussen haakjes een afgekorte (hulp-) aanwijzing van de
uitzetter voorkomen. De betekenis van de volgende afkortingen is:
VADNA:

Verkeersborden Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig
beschouwen.

GA:

Grote Afstand

MUG:

Uitsluitend Materiaal gebruiken dat kennelijk door de Uitzetter
Geplaatst is, met uitzondering van wegen en wegsituaties.

B:

De routeopdrachten moeten in oplopende nummervolgorde worden uitgevoerd, maar
behoeven niet doorlopend genummerd te zijn.

C:

Een langs de route geplaatste situatietekening dient ter verduidelijking van die situatie.
De situatietekening geldt vanuit elke richting.

D:

Indien een bord zichtbaar is, wordt de daarop aanwezige tekst en/of afbeelding geacht
leesbaar en/of zichtbaar te zijn, uiteraard beoordeeld vanuit de rijrichting.

De lengte van de rit is 48 kilometer. De rijtijd is 2 uur.
De uitzetters Joan Oostveen en Paddy Jans wensen u een leuke rit en veel succes.
Tijdens de rit zijn wij bereikbaar op 06 5188 2264, of op het nummer van De Moespot:
0342 452 152

ROUTEBESCHRIJVING C-klasse.
Start bij de blauwe vlag in de Rentinckstraat
1.

na “HENDRIK SCHOUTENSTRAAT” en “Hendrik Schoutenstraat”, bij weg, voor
weg viersprong links

2.

na “PATER STORMSTRAAT”, weg en dakkapel viersprong links

3.

einde weg rechts

4.

viersprong links

A.

viersprong voorzichtig oversteken (U steekt de Hessenweg over)

7.

na brug en “RESTAURANT CHARDONNAY”, nooit niet “Jan en Eef Straat”
links (GA)

8.

na bitcoins, asfaltweg rechts (MUG)

9.

na “AMBC” en roemer, “Klein Moorst” links (MUG)

10.

na “AMBC”, letters “P” en “O” asfaltweg links (MUG)

11.

asfaltweg rechts

12.

einde weg links

13.

na “AMBC” en 2e letter van alfabet asfaltweg rechts (MUG)

B.

bij rotonde 3e weg rechts (De Dreef)

C.

na verkeerslicht, viersprong rechts (Marktstraat)

D.

bij rotonde 1e weg rechts (VADNA, De Breelaan)

16.

“Grote Prijzenplein” links

17.

na 1e prijs en 4e prijs viersprong rechts (MUG)

21.

einde weg rechts

E.

bij rotonde 3e weg rechts (Marktstraat)

F.

viersprong voorzichtig oversteken (Je steekt de N224 over)

G.

na verkeersbord 1e weg links (Let op! Is in de bocht, Renessersteeg)

25.

asfaltweg rechts

26.

na “AMBC” en 2½ gat rechts (MUG)

27.

na brailleschrift links (MUG)

28.

na pratende papegaai rechts (MUG)

29.

einde weg rechts

30.

einde weg rechts (De Glind, Postweg)

31.

viersprong rechts

32.

na “CONFERENTIECENTRUM DE GLIND’” viersprong rechts

34.

VRW rechts

H.

bij rotonde 3e weg rechts (Scherpenzeelseweg)

I.

bij rotonde 2e weg rechts (Scherpenzeelseweg)

J.

na viaduct en verkeerslicht viersprong links (Plantagelaan)

K.

bij rotonde 1e weg rechts

38.

“Koolhovenweg” links

Tijdens de opdrachten 39 t/m 55 dien je alleen gebruik te maken van asfaltwegen!
39.

na 2 slimmerikken asfaltweg rechts (MUG)

40.

einde weg rechts

41.

na gatsometer rechts (MUG)

42.

einde weg links

43.

VRW rechts

L.

bij rotonde 2e weg rechts

50.

viersprong links

51.

na sleets kleed asfaltweg rechts (MUG)

52.

einde weg rechts

53.

na stalen ros asfaltweg links (MUG)

54.

einde weg links

55.

bij verkeersbord aanduidende rotonde rechts

M.

bij rotonde 3e weg rechts

60.

na “AMBC”, asfaltweg links (Narcissenstraat)

61.

asfaltweg links (Oldenbarnevelderweg)

64.

na verkeersbord aanduidende verkeersdrempel, voorrangsweg links

65.

na “AMBC” en vijf voor zes, eenrichtingsweg links (MUG)

66.

einde weg links

67.

na satellietontvanger, “Otelaarseweg” rechts

68.

na “AMBC”, Renault, DAF en Honda links (GA)

69.

einde weg links

70.

na brug en “AMBC”, viersprong links (GA, Klettersteeg)

71.

na “DLW” en situatieschets, voor “12.000R”, “L14.000” rechts

72.

einde weg rechts

73.

na RC en ministerren weg rechts (MUG)

74.

VRW rechts

75.

na “’t Laantje” en “JAN VAN ARKELWEG” weg rechts (Eventueel geplaatste
DLW’s op de Hessenweg negeren!!! Absoluut geen val!!)

76.

na Romeins amphitheater, “Rentinckstraat” rechts

Finish, kaart binnen inleveren in De Moespot

