
LENTEPU ZZELRIT   24 -3 -2019  
 
Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en het 
Nederlandse Wegenverkeersreglement. 
 

Aanvullingen op het reglement 
a. Hekken worden geacht gesloten te zijn.  
b. Parkeervakken dient u als berm te beschouwen, tenzij anders is aangegeven. 
c. 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. 
d. Indien de afkorting (VADNA) achter een opdracht staat, betekent dit dat u 

Verkeersbord(en) Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig moet beschouwen. 
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. Andere teksten tussen haakjes achter opdrachten dienen alleen ter verduidelijking. Daar 
zijn geen vallen op gebaseerd. 

g. Klinkerdrempels en reparaties in een asfaltwegdek dient u als asfalt te beschouwen. 
De totale lengte van de rit is 43 kilometer en de rijtijd is 2 uur. 
 
Komt u er echt niet meer uit, bel dan de uitzetters. 
De uitzetters Henk en Jannie Hazeleger wensen u een leuke rit en veel succes. 
 
ROUTEBESCHRIJVING B-klasse 

 

Start bij de blauwe vlag in de Rentinckstraat 
1. einde weg R 

2. 1e weg L (W. van Amersfoortstraat) 

3. na naam van een roofvogelsoort R (MUG) 

4. viersprong R 

5. na "AMBC" viersprong L (Jan van Arkelweg) 

6. na "ARKELBROEK" asfaltweg L (Emelaarseweg) 

7.  na fietsenmaker asfaltweg L 

8. asfaltweg L (Jan van Arkelweg) 

9. na brug, "NIEUW HOFWEG" en hoofdweg asfaltweg R 

10. 1e weg R 

11. na viaduct en leven op Mars eenrichtingsweg R (lange afstand, circa 4 kilometer) 

12. einde weg R (Kallenbroekerweg) 

13. asfaltweg R (Oldenbarnevelderweg) 

14. na "AMBC" L (parkeerterrein Lidl) 

15. na "SOCIAL MEDIA" en 3 social media logo's L (MUG) 

16. asfaltweg R 

17. VRW L (Oldenbarnevelderweg) 

18. asfaltweg R (Narcissenstraat) 

19. VRW R (Plantagelaan)  



A. bij rotonde 3e weg R (Burgemeester Labreelaan) 

B. 1e weg L (Koolhovenstraat) (is direct) 

 

Van opdracht 20 tot opdracht C mag u alleen asfaltwegen berijden.  

20. na brievenbus weg R (MUG) 

21. 1e weg L 

22. 1e weg L 

 

C. einde weg R (Burgemeester Labreelaan) 

D. bij rotonde 2e weg R (Anthonie Fokkerstraat) 

E. viersprong L (Albert Plesmanstraat) 

 

Speciale opdracht: Pijlentraject 

U gaat nu een pijlentraject rijden. Dit traject is afgesloten bij het aandoen van RC "4". 

Het pijlentraject gaat als volgt: 

Langs de route treft u één of meerdere pijlen volgens onderstaand voorbeeld aan. Deze 

pijlen geven een verplichte rijrichting aan, rechtsaf, rechtdoor of linksaf. 

Bij het passeren van deze pijlen aan uw route, volgt u de 1e keer de bovenste pijl, de 2e 

keer de tweede pijl, de 3e keer de derde pijl, enzovoorts. Heeft u alle pijlen al gebruikt, 

dan gaat u rechtdoor. Staat er geen pijl, dan gaat u ook rechtdoor. 

Voor ritpijlen en routecontroles is het Puzzelreglement Midden-Nederland van toepassing.  

F. bij rotonde 1e weg R (Plantagelaan) 

G. na verkeerslicht viersprong R (Scherpenzeelseweg) 

H. bij rotonde 2e weg R (Scherpenzeelseweg) 

I. bij rotonde 1e weg R (Postweg) 

J. asfaltweg L (Postweg)  

K. na kombord en kerk 2e weg L 

 

23. na 2 symbolen van de kijkwijzer L (MUG) 

24. "Ringlaan" L 

25. na "PAS OP VOOR DE HOND" L 

26. voor "LET OP !" R (onderborden onder verkeersborden dient u als niet aanwezig te 

beschouwen) 

27. na koe "Lentebloem" R (MUG) 

28. na kapitaal en gelukssymbool "Huigenbosch" L (MUG)  

Situatietekening opdrachten K - 24 

K
kerk



L. einde weg L (Goorsteeg) 
M. VRW R (Barneveldsestraat) 
N. viersprong voorzichtig oversteken (voorsorteren) 
O. bij rotonde 1e weg R (VADNA) (De Breelaan) 
P. 1e weg L 
 

29. na persoon die naar een P wijst L (MUG) 

30. 1e weg L 

31. na intelligentste zoogdier L (MUG) 

32. 1e weg L 

33. na viersprong en muis L (MUG) (LET OP: ritpijl) 

34. na "EINDE PUZZELTERREIN" weg R  

 

Q. bij rotonde 3e weg R (Marktstraat) 
R. na verkeerslicht viersprong L (De Dreef) 
S. bij rotonde 3e weg R (Industrielaan) 
T. na "SERVICE" asfaltweg R (Glashorst) 
 

35. Als een triljoen uit 15 nullen bestaat, gaat u asfaltweg L, als een triljoen uit 18 

nullen bestaat, gaat u asfaltweg R (VADNA) (wegen zijn niet zichtbaar doodlopend) 

36. na RC "K", bij Scherpenzeel L (u mag over parkeervakken rijden) 

37. bij woonplaats L (u mag over parkeervakken rijden) 

 

U. einde weg L (Industrielaan) 
V. bij rotonde 2e weg R (Oud Willaer) 
 

38. na geluksgetal "Voskuilerdijk" L (MUG) 

39. na "13", bij uurwerk L (VADNA)  

40. asfaltweg R (Kolfschoterdijk) 

41. na 2 verkeersborden viersprong L (MUG) 

42. na H "18" en vliegend hert R 

43. einde weg L (Postweg) 

44. einde weg R (Asschatterweg) 

45. na brug viersprong R (Hessenweg) 

46. na klokje en wekkertje R (MUG) (eventuele brievenbussen negeren) 

47. einde weg R (Hessenweg) 

48. "Jan van Arkelweg" L 

49. 1e weg L (W. van Amersfoortstraat) 

50. na 2 plaatsnamen R (MUG) 

51. viersprong R 

52. na "AMBC" viersprong R (Jan van Arkelweg) 

53. bij "JAN VAN ARKELWEG" L (Rentinckstraat) 

Finish bij de gele vlag, kaart inleveren in De Moespot. 


	Aanvullingen op het reglement

