Het tweede gedeelte van deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement
Midden-Nederland, het Nederlandse Wegenverkeersreglement en onderstaande
aanvullingen op het reglement.
Aanvullingen op het reglement:
a.
Indien de afkorting (MUG) achter een opdracht staat, betekent dit dat u
uitsluitend Materiaal mag gebruiken dat kennelijk door de Uitzetter Geplaatst is.
b.
Door de uitzetter geplaatste situatieschetsen gelden ter plaatse vanuit alle
richtingen.
c.
Hekken worden geacht gesloten te zijn.
d.
U krijgt bij deze routebeschrijving ook 2 enveloppen. De opdrachten die op de
enveloppen staan, dient u uit te voeren.
De lengte van het tweede gedeelte van deze rit is 23 kilometer en de rijtijd is
75 minuten.
De uitzetters en controleurs wensen u veel succes.

ROUTEBESCHRIJVING

B- en C-klasse

DEEL 2

1.

einde weg L

2.

VRW R (Barneveldsestraat) (voorzichtig)

A.

na "PANNENKOEKHUIS HANS EN GRIETJE" asfaltweg L (Heintjeskamperweg)
(voorzichtig)

3.

"Snertritlaan" L

4.

VRW R (voorzichtig, let op fietsers)

5.

asfaltweg L (voorsorteren) (Verl. Hopeseweg)

6.

1e weg L (Holleweg)

7.

voor Engelse woorden R (MUG)

8.

einde weg R

9.

VRW L

B.

doorgaande weg naar rechts volgen (Oosteinde)

C.

doorgaande weg volgen, eerst naar rechts en vervolgens naar links (= richting
kerk)

D.

einde weg L (Dorpsstraat) (= voor kerk)

10. na bushaltebord, voor "LINDENLAAN" L (Burg. Royaardslaan) (= weg voor
bankgebouw aan linkerzijde van de Dorpsstraat)
11. einde weg L (Vlieterweg)
12. na P 1e weg L
13. na 3 verkeersborden R
14. einde weg L
15. einde weg R
16. einde weg R
17. "Lambalgseweg" L

18. einde weg R (Brinkkanterweg)
19. na brug en afbeelding van DLW L
20. op rotonde 2e weg R (Industrielaan)
21. viersprong L (Glashorst)
22. na "DLW" R
23. einde weg R
24. na "SNERT", positief en negatief L (MUG) (u mag over parkeervakken rijden)
25. einde weg L
26. einde weg R
27. 1e weg L (voorzichtig) (= in eerste bocht)
28. op rotonde 1e weg R (Stationsweg)
29. op rotonde 2e weg R (Voskuilerweg)
30. voor ongeluksgetal viersprong L (lange afstand)
31. WW richting Achterveld (groene brievenbus negeren)
32. asfaltweg R (Asschatterweg)
33. na "SNORRENHOEF" en tekst tweede mogenlijkheid R
34. einde weg R
35. na brug en kombord 2e viersprong R (W. van Amersfoortstraat)
36. einde weg R (Jan van Arkelweg)
37. bij zesmaal "SNERT" L
finish, kaart inleveren in De Moespot.
Komt u er niet meer uit of besluit u de rit niet uit te rijden, wilt u dit dan melden:
telefoonnummer De Moespot 0342 – 45 21 52

