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CONTROLE: HENK EN JANNIE HAZELEGER
Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en de volgende
bijzondere bepalingen:
• De routeopdrachten kunnen voor de verschillende klassen verschillen en hoeven
niet opeenvolgend doorlopend genummerd te zijn. Ook kunnen opdrachten als b.v.
7a of 19b voorkomen; ook hierop is geen val gebaseerd;
• Er zijn geen vallen gemaakt op spaties in teksten of in namen van wegen;
• Indien een bord zichtbaar is, wordt de daarop aanwezige tekst/afbeelding geacht
leesbaar/zichtbaar te zijn, uiteraard beoordeeld vanuit de rijrichting;
• Een door de uitzetter geplaatste situatieschets dient ter verduidelijking van de
situatie en geldt voor de hele rit en vanuit elke richting;
• Geopende hekken worden geacht gesloten te zijn;
• In- en opritten naar weilanden worden geacht doodlopend te zijn;
• Parkeervakken moeten als berm worden beschouwd;
• Alleen voor de A-klasse: Een weg die reglementair niet meer als oriënteringspunt
gebruikt mag worden, mag wel worden bereden. Zonodig dient een dergelijke weg
echter als niet aanwezig worden beschouwd (als u b.v. op een einde-weg-situatie
de rechterweg in dezelfde of vorige opdracht al hebt gebruikt en u zou ingevolge
uw routeopdracht die weg opnieuw moeten gebruiken, dan gaat u gedwongen naar
links zonder een opdracht uit te voeren);
• Ergens in de route treft u een onbemande tijdcontrole aan die herkenbaar is aan
een witte vlag. Bij die tijdcontrole wordt u verzocht in het eerstvolgende vrije
vakje van uw controlekaart uw passeertijd te noteren. Die door u ingevulde
passeertijd wordt vergeleken met uw ideale passeertijd en is beslissend in
eventuele ex-aequogevallen;
• De volgende afkortingen kunnen voorkomen achter een routeopdracht:
SO
de situatie als overzichtelijk beschouwen;
MUG
alleen door de uitzetter geplaatst materiaal gebruiken met
uitzondering van (materiaal benodigd voor de beoordeling van) wegen en
wegsituaties;
VADNA
verkeersbord(en) aanduidende doodlopende weg als niet
aanwezig beschouwen;
GA
(vrij) grote afstand tot het genoemde oriënteringspunt;
ND
weg als niet-doodlopend beschouwen.
Lengte van de rit:

A-klasse: 36 km.
B-klasse: 35 km.
C-klasse: 33 km.

De rijtijd is voor alle klassen 1 uur en 45 minuten.

ROUTEBESCHRIJVING

C-kl

Start bij de blauwe vlag aan de Rentinckstraat, vanuit de Moespot naar links.
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einde weg rechts
1e weg links
na lantaarnpaal en eerste straat rechts
einde weg links
viersprong rechts
na viersprong einde weg links (Hessenweg)
na tweede bushaltebord, bij wegwijzer links (Klettersteeg)
na 2 Nederlandse plaatsnamen asfaltweg links
einde weg links
na 2e Italiaanse postzegel asfaltweg links
einde weg links (Emelaarseweg)
na “GROEN KREATIEF”, Italiaanse sportwagen en situatieschets asfaltweg
rechts
einde weg links
VRW rechts (GA, Hessenweg)
na verkeerslicht links (Horsterweg)
na “BRUG” en brug, bij 2 zwarte pijlen links
na RC “G”, voor 2 sommen rechts (MUG)
einde weg rechts (niet als gedwongen richtingverandering beschouwen)
einde weg rechts
asfaltweg rechts (Plesmanstraat)
1e weg links
U rijdt nu in de Fokkerstraat. Let op de verplichte rijrichting! Tijdens de
opdrachten 21 tot en met 28 moet u eventuele borden aanduidende
verboden toegang of gelijke strekking negeren.
na slagboom, voor routecontrole rechts
voor azzurri rechts
Aan het eind van de Fokkerstraat gaat u voor het gebouw van het CBR
naar links. Deze richtingverandering moet u niet als keren op de route
beschouwen.
na twee tenoren en derde tenor rechts
einde weg rechts
U rijdt nu de Fokkerstraat uit in de richting van de Plesmanstraat.
na verkeerslicht rechts (Plesmanstraat)
VRW voorzichtig oversteken (U steekt de Randweg over en gaat op De
Groene Zoom rijden)
asfaltweg links (voorsorteren, Larikslaan)
na 5 Italiaanse pastasoorten links
viersprong rechts (Zwarteweg)
bij plein 1e weg rechts (Burgemeester de Beaufortweg)
na verkeerslicht VRW links (Groene Zoom)
na 2e viersprong, brug en bushaltebord links (GA, voorsorteren, Zuiderinslag)
bij plein 2e weg rechts (dat is de rechtdoorgaande weg, geen val!)
viersprong rechts (Klepelhoek)
Voor WW rechts (ND, verbodsbord negeren)
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asfaltweg rechts
na kopstoot links (MUG)
einde weg links
einde weg links (voorzichtig, Hamersveldseweg)
1e weg links (Zuiderinslag)
asfaltweg links (Klepelhoek)
u ziet nu rechts van u een foto van Fabio Cannavaro met de FIFA-wereldbeker
na de gewonnen finale van het wereldkampioenschap voetbal tegen de
Fransen; ga na het getal dat gelijk is aan het aantal landenteams dat die trofee
al eens heeft gewonnen links (MUG)
einde weg links
einde weg rechts (voorzichtig, Hamersveldseweg)
na H “138”, voor verkeerspaddenstoel links (Ambachtsweg)
einde weg rechts (groene brievenbus in de linkerweg als niet aanwezig
beschouwen)
na de doelman van het Italiaanse nationale voetbalteam links
einde weg rechts
1e weg links (groene brievenbus als niet aanwezig beschouwen; denk aan de
gescheiden rijbanen!)
asfaltweg rechts (Hamersveldseweg)
VRW rechts (Burgemeester Van der Postlaan)
bij plein 2e weg rechts (Burgemeester Van der Postlaan)
einde weg rechts (Noorderinslag)
bij plein 1e weg rechts
bij plein 2e weg rechts (Middenweg)
na verkeerslicht “Asschatterweg” rechts
Tijdens de opdrachten 56 tot en met 60 moet u behalve op uw opdrachten
ook goed op het overige verkeer letten. De Asschatterweg is een redelijk
drukke weg en wij vragen u met klem voorzichtigheid te betrachten. Bij
voorbaat dank daarvoor.
na “JEU DE BOULES”, voor Italiaanse en Duitse plaatsnaam links
einde weg links
na brug 1e weg rechts (VADNA)
na situatieschets en ex-premier van Italië links (VADNA)
na de grote baas van de voetbalclub AC Milan links (VADNA)
na naam van de plaats waar in 1956 de Olympische Winterspelen werden
gehouden links (u mag best het “thuisfront” bellen om het op te zoeken!)
na koe, “SNORRENHOEF”, de scheve toren van Pisa en Romeins
amphitheater rechts (GA)
einde weg rechts
na brug en plaatsnaambord “ACHTERVELD GEM. LEUSDEN” asfaltweg
rechts (Hessenweg)
“Jan van Arkelweg” links
1e weg links (ritpijl bij de Rentinckstraat negeren, u gaat de Walter van
Amersfoortstraat in)
na lantarenpaal en 5 speelkaarten weg rechts (MUG)
viersprong rechts
na naam van Italiaans eiland viersprong rechts
na bankgebouw weg links (Rentinckstraat)
Finish bij de gele vlag. Controlekaart binnen inleveren.

