Snertrit
17 november 2019

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. 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. U kunt rijdend op een rotonde, deze rotonde uitsluitend verlaten middels een
genummerde routeopdracht.
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
officiële 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.
De totale lengte van de rit is 44 kilometer en de gemiddelde snelheid
bedraagt 22 kilometer per uur. De rijtijd bedraagt 2 uur
Komt u er echt niet meer uit, bel dan met de controleur Henk Hazeleger op nummer
06 - 52 37 11 72.
VEEL SUCCES!

Routebeschrijving
Dringend advies: Om oponthoud bij de start te voorkomen raden wij u aan alvorens in de auto
te stappen, opdracht 1 te beoordelen.

start bij blauwe vlag in Rentinckstraat
1.
voor ritpijl R (MUG)
2.
na ritpijl asfaltweg R (MUG)
3.
viersprong R
4.
na kleinkind en plaatsnaam L (MUG)
5.
na brug, voor "KALLENBROEKERWEG" R
6.
voor fiets L (MUG)
7.
viersprong R (Hoevelakenseweg)
8.
na H "89" weg R
9.
na RC en land in Europa R
10. na eiland R (MUG)
11. VRW R (Hoevelakenseweg)
12. na ruiter, bij rotonde 2e weg R
13. bij rotonde 1e weg R (Nijkerkerweg)
14. na viaduct asfaltweg L (Veemweg)
15. na motor weg L (MUG)
16. einde weg L
17. na motor weg L (MUG)
18. einde weg R
19. VRW L (Nijkerkerweg)

20.
21.
22.

bij rotonde 3e weg R (voorsorteren, Harselaarseweg)
na verkeersbord aanduidende gesloten voor inbrekers, asfaltweg R
einde weg R

In de routeopdrachten 23 tot en met 33 is het toegestaan over
bedrijfsterreinen re rijden.
23.
24.
25.
26.
27.

na RC voor ritpijl R
einde weg L
asfaltweg R (Nijverheidsweg)
na logo en vrachtwagen met 3 assen asfaltweg R (MUG)
VRW L (Harselaarseweg)

A.

VRW oversteken (voorsorteren voor rechtdoor, u rijdt nu op de
Energieweg)

28.
29.
30.
31.
32.

voor "DLW" L
asfaltweg R
asfaltweg R (Compagnieweg)
einde weg R
einde weg L

In routeopdracht 33 worden hekken geacht geopend te zijn en is het
toegestaan er door heen te rijden. Vrachtwagens van de Haan Transport en
kennelijk door de uitzetter geplaatst ritmateriaal worden in opdracht 33
beschouwd als vaste objecten. Vrachtwagens van de Haan Transport zijn
kenbaar aan de (overwegend) groene kleur en de naam DE HAAN of
Transportbedrijf G.L. DE HAAN.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

na 2 vrachtwagens van de Haan Transport R (VADNA)
VRW R
einde weg L (Parallelweg) (VADNA)
na vijftig en vijfhonderd asfaltweg L (MUG)
viersprong R
einde weg L
VRW R (Transportweg)
na spoorwegovergang, bij rotonde 1e weg R (Wencopperweg)

De C-klasse vervolgt nu de routebeschrijving met routeopdracht 44.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

VRW L (let op: verkeerslichten, voorsorteren)
bij rotonde 1e weg R (van Wijnbergenlaan)
voor "DOORGAAND VERKEER" R
voor "DOORGAAND VERKEER" L
na "SNERT" R
1e weg R
na som L (MUG)
na product L (MUG)
einde weg L
VRW R
eenrichtingsweg R
na verkeersbord aanduidende parkeerverbod en verkeersbord aanduidende
gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven L

56. asfaltweg R
De C-klasse vervolgt nu de routebeschrijving met routeopdracht 58. (Let op:
eerst ritpijlen opvolgen)
58.
59.
60.
61.

na Kwik, Kwek en Kwak L
VRW R
voor verkeersdrempel R (Lorsweg)
na naam van land waar men met kip betaald L

B. VRW voorzichtig oversteken (Oldenbarnevelderweg)
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

na "SNERT" L
na 10 sterren L (MUG)
einde weg R
na tilde R (MUG)
einde weg L
einde weg R
einde weg L (Oldenbarnevelderweg)
viersprong R (Plantagelaan)
bij rotonde 3e weg R (Burgemeester Labreelaan)
1e weg L
na RC "Koolhovenstraat" R
einde weg R
na "SNERT" R
na RC "Parmentierstraat" L
VRW R (Burgemeester Labreelaan)
bij rotonde 2e weg R

In de routeopdrachten 78 tot en met 84 dient u uitsluitend gebruik te maken
van asfaltwegen.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

viersprong L.
VRW R
na 2e piramide L
bij rotonde asfaltweg R
einde weg L
VRW R
bij rotonde 1e weg R (Plantagelaan)
na verkeerslichten VRW R (voorsorteren, Scherpenzeelseweg)
na viaduct, bij rotonde 2e weg R (Scherpenzeelseweg)
1e weg R (Briellaerdseweg)
na "SNERT" en stempelcontrole asfaltweg L
VRW L (Achterveldseweg)
na 3e bushalte asfaltweg R
na "14" en tarwesilo asfaltweg L
voor links van de weg staande WW asfaltweg L
na H "41A" viersprong R
3e viersprong L (Hessenweg)
1e weg L (Jan van Arkelweg)
na 3e kleinekind 1e weg R

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

