34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
63.
64.
65.

Einde weg rechts (Groene Zoom)
Na VRW en weg en "P" rechts (Larikslaan, lange afstand)
Na "OMLEIDING" viersprong rechts (zie: aanvullend reglement punt c)
Op rotonde eerste weg rechts
Einde weg rechts (Groene Zoom)
Na VRW en "PHILIPSSTRAAT" viersprong links
Na rechte en ronde weg rechts (u nadert een rotonde)
Op rotonde eerste weg rechts
Viersprong links (Plesmanstraat)
Na verkeerslicht links (Fokkerstraat)
Na de winnaar van het laatste Wereldkampioenschap Voetbal R (MUG)
Einde weg rechts
Einde weg links (Plesmanstraat)
Eerste weg rechts (is bedrijventerrein)
U komt een afbeelding tegen van het Nederlandse leesplankje (uit vroeger
tijden), met aap, noot, Mies, Wim, zus, Jet, enzovoort.
Weet u nog de volgorde ?
Na Jet, kees en Wim rechts
Einde weg links (Plesmanstraat)
Na verkeerslicht VRW links (Randweg)
Op rotonde tweede weg rechts (Randweg/Middenweg)
Na verkeerslicht viersprong links (voorsorteren, Asschatterweg)
Na "JEU DE BOULES" en als u RC "B" heeft genoteerd op uw
controlekaart, gaat u na brug rechts (zie: aanvullend reglement punt f)
Einde weg rechts (Asschatterweg)
Asfaltweg links (Asschatterweg)
Na "SNORRENHOEF" en "DLW" boven "DLW" rechts (lange afstand)
Einde weg rechts (Kon. Julianaweg)
Na brug, "ACHTERVELD GEM. LEUSDEN", tweede viersprong en
"ALLERHANDERIT" weg rechts
Einde weg links
Einde weg rechts
Na naam van de eerste maand en spiegelwoord links (MUG)
Finish bij de vlag

Finish, controlekaart gelieve binnen in te leveren.

ALLERHANDERIT van AMBC Achterveld op 3 september 2006.

Routebeschrijving B/C-klasse:

B/C-klasse.

Start bij de blauwe vlag aan de Rentinckstraat.

Deze rit wordt verreden volgens het bij de AMBC Achterveld
gehanteerde Puzzelreglement Midden-Nederland en het Nederlandse
Wegenverkeersreglement.

1.
2.
3.

Aanvullend reglement:
a. In deze rit is geen val gemaakt op lettergrootte en/of lettertype.
b. Parkeervakken moeten als berm worden beschouwd.
c. Borden die betrekking hebben op de verkeersregulatie moet u als
rechtsgeldig beschouwen en dient u op te volgen.
d. De afkorting (MUG) achter een routeopdracht betekent: als oriënteringspunt
alleen materiaal gebruiken dat kennelijk door de uitzetter is geplaatst,
uitgezonderd in de routeopdracht genoemde wegen en/of wegsituaties.
e. Een bord kan ook van papier zijn gemaakt.
f. Tijdens deze rit moet u de verkeersborden aanduidende Doodlopende weg
als niet aanwezig beschouwen.
g. Als in een weg een zelfgemaakt straatnaambord aanwezig is,
moet u het officiële straatnaambord in die weg negeren.
h. Kennelijke inritten naar boerderijen en/of schuren dient u als niet aanwezig
te beschouwen.
i. De weg van een rotonde moet u als doorgaande weg beschouwen met louter
afslagen naar rechts.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De lengte van de rit is 36 kilometer en uw gemiddelde snelheid is 18 kilometer
per uur.
Komt u er niet meer uit of besluit u de rit niet uit te rijden, wilt u dit dan
melden:
telefoonnummer: De Moespot: 0342-452152.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
A.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
B.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Na "ALLERHANDERIT" weg links
Einde weg links (Hessenweg)
Na eerste lantaarnpaal, tweede lantarenpaal, tweede bushaltebord en
derde bushaltcbord, bij WW weg links
Voor namen van een vogelsoort links (MUG)
Einde weg links
Na H "6", H "12", H, "20" en "H" weg links
Eerste weg links
Na 5de verkeersbord bij "'t Jannendorp" links
Einde weg rechts (Jan van Arkelweg)
Viersprong rechts (Pater Stormstraat)
Voor de volgende viersprong ziet u de afbeelding van een agent. Deze
agent staat tijdens deze rit in deze houding midden op deze viersprong.
De agent staat u toe om ter plaatse af te slaan.
Sla linksaf of rechtsaf, afhankelijk van waarheen de agent wijst
Einde weg rechts
Viersprong links (Pater Stormstraat)
Na brug en "235", bij ook overdag schijnende lamp links
Na WW rechts (MUG)
Na viersprong en RC, voor straatnaambord L (lange afstand, let op "DLW")
Asfaltweg links
Einde weg rechts (Voskuilerdijk)
Na wit op zwart staande naam van een voertuig rechts (MUG)
Na P, beek en asfaltweg gaat u verder met routeopdracht 20 (lange afstand)
Bij Nederlandse plaats rechts
Einde weg rechts
Na verkeerslicht viersprong links (Middenweg)
Op rotonde eerste weg rechts
Op rotonde tweede weg rechts
Na verkeerslicht weg links (voorsorteren, Burgemeester van der Postlaan)
Op rotonde tweede weg rechts
Viersprong links (Hamersveldseweg)
Voor "DLW" "Klepelhoek" rechts (is gedwongen)
Na linker routecontrole rechts
Einde weg rechts
Na honderd en een weg rechts (MUG)
Einde weg rechts
Viersprong links (Zuiderinslag)
Op rotonde tweede weg rechts

