Pinksterrit
16 mei 2016

Routeboek C-klasse

Deze rit wordt in Nederland verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland
en het Nederlandse Wegenverkeersreglement.
Aanvullingen op het reglement:
a. Door de uitzetter geplaatste situatieschetsen gelden ter plaatse vanuit alle
richtingen.
b. Voor de C-klasse behoeven de opdrachten NIET opvolgend genummerd te zijn.
Bijvoorbeeld: opdracht 14 kan gevolgd worden door opdracht 17.
c. Borden met de tekst EIGEN WEG dient u te negeren.
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.
e. In deze rit mogen oriënteringspunten zich in een opstal bevinden.
f.

Geopende hekken worden geacht gesloten te zijn.
In- en opritten naar wei- en bouwlanden worden geacht zichtbaar doodlopend te
zijn.

g. 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.
h. Indien de afkorting (VADNA) achter een opdracht staat, betekent dit dat u
Verkeersbord(en)

Aanduidende Doodlopende

weg

als

Niet

Aanwezig

moet

beschouwen.
i.

Andere

teksten

tussen

haakjes

achter

routeopdrachten

dienen

alleen

ter

verduidelijking. Ze zijn uitsluitend bedoeld om u te helpen. Daar zijn geen vallen
op gebaseerd.
j.

In deze rit kunnen vragen worden gesteld en opdrachten worden gegeven, de
vragen dient u te beantwoorden en de opdrachten dient u uit te voeren.

De totale lengte van de rit is 42 kilometer en de gemiddelde snelheid
bedraagt 18 kilometer per uur. De rijtijd bedraagt 140 minuten.
Komt u er echt niet meer uit, bel dan met de uitzetter Graddus de Haan op nummer
06-51376245
VEEL SUCCES!

Routebeschrijving
Start bij blauwe vlag in Rentinckstraat
1.

voor "AMBC" L (Let op: de C-klasse kan deze opdracht uitvoeren) (geen nep)

2.

na wegwijzer R (MUG) (Hessenweg)

3.

na H "295" viersprong R

4.

viersprong R

5.

einde weg L

6.

na "CAFETARIA – LUNCHROOM DE ARKEL" en ijsco viersprong L

7.

1e weg R

8.

einde weg R

9.

einde weg L

10.

1e weg R (let op: dit is direct, groene brievenbus negeren)

11.

na nachtwacht R

12.

viersprong L (Emelaarseweg)

13.

VRW R

14.

na WW R (Stoutenburgerlaan)

15.

na 2e kleinkind R (MUG) (VADNA)

16.

asfaltweg R

17.

bij rotonde 1e weg R

18.

asfaltweg R

19.

einde weg R

20.

na verkeersbord R (MUG)

21.

viersprong R (Koninginneweg)

22.

bij rotonde 2e weg R

23.

voor nationale vlag van België L

24.

einde weg R

25.

viersprong L

26.

voor jeugdelftalspeler R

27.

einde weg R

28.

voor "HOEVE SPARRENDAM" L

29.

na vlaq R (alleen asfaltwegen berijden)

30.

voor "WELDAMMERLAAN" R

32.

VRW R (Amersfoortseweg)

33.

bij rotonde 3e weg R

34.

na Andreaskruising en spoorwegovergang asfaltweg R

35.

bij rotonde 2e weg R

36.

na "BOSWITJE" en "7" 1e weg R

37.

einde weg L

38.

bij rotonde 1e weg R

39.

bij rotonde 1e weg R (rechts voorsorteren)

40.

bij rotonde 2e weg R

41.

asfaltweg R

45.

na kleinkind van de uitzetter L

46.

bij rotonde 1e weg R

47.

bij rotonde 3e weg R (links voorsorteren, hek in 2e weg negeren,
Arkemheenweg)

48.

bij rotonde 2e weg R

49.

bij rotonde 3e weg R (VADNA)

50.

asfaltweg R

51.

einde weg R

52.

voor wegwijzer L

53.

na wegwijzer L (MUG)

54.

na kleinkind asfaltweg R

55.

einde weg R

56.

driesprong L (Henri Nouwenstraat)

57.

na kleinkind en de naam van de vrouw van Elimelech R (Ruth 1, De Nieuwe
Bijbelvertaling)

58.

driesprong L (Swaerstraat)

59.

einde weg L (Ds. Kuyperstraat) (VADNA)

60.

bij rotonde 2e weg R

61.

na verkeerslicht viersprong R (voorsorteren, Barneveldseweg)

62.

na spoorwegovergang, bij rotonde 1e weg R

63.

einde weg L (Slichtenhorsterweg)

Langs de route treft u nu een opdracht die u dient uit te voeren. Advies, met
grote drukte, parkeer uw auto waar niemand er last van ondervindt en voer
dan de opdracht uit. Op het boerenerf met huisnummer 45 mag geparkeerd
worden.
64.

na plaatsnaam en kleinkind R (MUG)

65.

asfaltweg L (Vossenweg)

66.

einde weg R (Wielweg) (Let op: vóór de lantaarnpaal asfaltweg vervolgen)

67.

na WW asfaltweg L (Eendrachtstraat)

68.

na wegwijzer VRW L (MUG)

69.

1e weg R (Tolboomweg)

70.

na 2 pony's met halsters en bitten, 1e weg L

71.

VRW L

72.

asfaltweg L (Stoutenburgerweg)

73.

na viaduct, bank en brug L

74.

voor verkeersbord aanduidende doodlopende weg R (VADNA)

75.

na routecontrole einde weg L

76.

na brug en kleinkind "Ruurd Visserstraat" L (MUG)

77.

einde weg R (Hessenweg)

78.

voor hetgeen midden in "BARNEVELD" staat, klinkerweg R (MUG)

Voor routeopdracht 79 geldt het advies, met grote drukte, parkeer uw auto
waar

niemand

er

last

van

ondervindt

en

beoordeel

dan

lopend

het

oriënteringspunt en/of situatie.
79.

na "CAFETARIA – LUNCHROOM DE ARKEL" en ijsco viersprong R

80.

na H "13" R

Finish bij gele vlag, kaart inleveren in De Moespot, Jan van Arkelweg 6 te
Achterveld.

