
 
Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en het Nederlandse 
Wegenverkeersreglement. 
Aanvullingen op het reglement: 
a. Zelfgemaakte verkeersborden en afbeeldingen van verkeersborden zijn rechtsgeldig, zie 

ook artikel 10 van het Puzzelreglement Midden-Nederland. 
b. Door de uitzetter geplaatste situatieschetsen gelden ter plaatse vanuit alle richtingen. 
c. Hekken worden geacht gesloten te zijn. 
d.  Indien in een min of meer zichtbaar doodlopende weg een routecontrole is geplaatst, wordt 

deze weg geacht niet zichtbaar doodlopend te zijn. 
e. 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. 

f. Indien de afkorting (VADNA) achter een opdracht staat, betekent dit dat u 
Verkeersbord(en) Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig moet beschouwen. 

g. Andere teksten tussen haakjes achter routeopdrachten dienen alleen ter verduidelijking. Ze 
zijn uitsluitend bedoeld om u te helpen. Daar zijn geen vallen op gebaseerd. 

h. De letter of het getal op een RC wordt geacht zich op één ondergrond te bevinden met de 
herstelopdracht. 

i. In de routebeschrijving wordt tweemaal een vraag gesteld. Het antwoord dient u direct in 
het aangegeven vak van uw controlekaart te noteren. De vraagstelling is juist. 

De totale lengte van de rit is 38 kilometer en de rijtijd is 2 uur. 
De uitzetters Henk en Jannie Hazeleger wensen u een leuke rit en veel succes. 
 
ROUTEBESCHRIJVING A/B-klasse 
start bij vlag in Rentinckstraat 
1. einde weg R 
2. 1e weg L 
3. na 4 namen van vogelsoorten asfaltweg R (MUG) 
4. viersprong L 
5. na brug, "LENTE" en 2e WW asfaltweg L 
6. asfaltweg R 
7. bij doosje voor CD L 
8. na "30 KM/H" en ereprijs L 
9. 1e weg R 
10. einde weg L 
11. na cameraman en geluidsdrager R (MUG) 
A. bij rotonde 2e weg R 
B. asfaltweg R ('t Zwarte Land) 
12. na "HJ H" R (u mag over de parkeervakken rijden) 
13. na "HJ H" R (u mag over de parkeervakken rijden) 
14. na 2e stempel asfaltweg R (VADNA) (MUG) 
15. viersprong L 
C. bij rotonde 1e weg R (De Dreef) 
D. na verkeerslicht viersprong R (voorsorteren) (Marktstraat) 
16. 1e weg R (VADNA) (De Breelaan) (let op: is bij wegwerkzaamheden) 
17. na stalen ros L 
18. na een derde weg L 
19. einde weg L 
20. viersprong R 
21. einde weg R 
E. VRW R (Marktstraat) (let op: is bij wegwerkzaamheden) 
F. driesprong R (= bij kerk) (Dorpsstraat) 



G. na bushaltebord, voor "LINDENLAAN" L (Burg. Royaardslaan)  
22. na zwarte kapitaal R (MUG) 
23. einde weg L 
24. 1e weg L 
25. einde weg R 
26. einde weg L (Vlieterweg) 
27. na situatieschets en email L (MUG) 
28. einde weg L 
29. na huis "H 126" L 
30. na brug, brug, "LENTE" en 6 vleugels asfaltweg L 
31. einde weg L (Oudenhorsterlaan) 
H. doorgaande asfaltweg volgen 
32. na "LENTE", drie, een minder dan vijf en een meer asfaltweg R (MUG) 
Vraag 1: Stel, het is nu 19.59 uur. Hoe laat is het dan over 813 minuten? 
 Het antwoord invullen in vak 67 van uw controlekaart. 
33. einde weg L (Brinkkanterweg) 
34. 1e weg L 
35. 1e weg R (Indien u op een einde-weg-situatie komt, moet u linksaf als rechtdoor 

beschouwen) 
36. doorgaan met routeopdracht 35 van de routebeschrijving 
37. einde weg R 
38. VRW R (Stationsweg Oost) 
I. bij rotonde 2e weg rechts (Parallelweg) 
39. De equipes Van der Horst, Hammink en Brundel zijn op de jaarvergadering gehuldigd als 

clubkampioen 2011. Na "LENTE" en foto van hen asfaltweg rechts 
40. na tafel en driepoot links (MUG) 
J. bij rotonde 2e weg rechts (Stationsweg Oost) 
K. bij rotonde 3e weg rechts (Voskuilerweg) 
41. na de uitkomst van negenenegentig gedeeld door een half R (VADNA) (MUG) 
42. einde weg R 
43. na "LENTE" en een speld in een hooiberg L 
44. viersprong L (Moorsterweg) 
45. voor verkeersbord R (MUG) 
46. einde weg L 
47. einde weg R (Asschatterweg) 
48. na brug, kombord, "LENTE" en asfaltweg 3e viersprong L 
49. einde weg R 
50. einde weg L (Jan van Arkelweg) 
51. na eenrichtingsweg en "LENTE" L 
52. aanhoudend asfaltweg L  
53. na RC "B AB: 3x: XR C: 51" R 
54. na situatieschets en "LENTE" "Lente" R 
55. 1e weg R 
56. na 3 verkeersborden weg R (MUG) 
57. einde weg R 
58. VRW R 
L. na 3e bushaltebord en "I" R (Jan van Arkelweg) 
59. na het gebouw waar u deze puzzelrit bent gestart R 
Vraag 2: Hoeveel stuks materiaal (RC's, DLW's, stempels, ritpijlen, vlaggen en andere 

ritmaterialen) hebben de uitzetters geplaatst voor deze lenterit? 
 Het antwoord invullen in vak 68 van uw controlekaart. 
Finish bij gele vlag, kaart inleveren in De Moespot. 


