AMBC ACHTERVELD

PAASRIT 2008

Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en het
Nederlandse Wegenverkeersreglement.
Aanvullingen op het reglement:
a. De teksten tussen haakjes achter routeopdrachten dienen alleen ter
verduidelijking. Ze zijn uitsluitend bedoeld om u te helpen. Er zijn geen vallen
op gebaseerd.
b. 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 wegen.
c. Door de uitzetter geplaatste situatieschetsen gelden ter plaatse vanuit alle
richtingen.
d. 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.
e. Hekken worden geacht gesloten te zijn.
f. Als
u tijdens
de
rit een miniatuurverkeersbord als
oriënteringspunt hebt gebruikt, is deze hierna voor u niet meer
aanwezig.
g. Een paasei is een versierd ei, waarop tenminste 3 cirkels,
3 vierkanten en 3 driehoeken staan. Ter verduidelijking is
hiernaast een voorbeeld van een paasei afgebeeld.
De lengte van deze rit is 30 kilometer. De gemiddelde snelheid is 15 kilometer per
uur.
De uitzetters Henk en Jannie Hazeleger wensen u een leuke rit en veel succes.

ROUTEBESCHRIJVING

C-klasse

start bij blauwe vlag in de Rentinckstraat
1.
einde weg R
2.
na paasei, "PATER STORMSTRAAT" en "VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT"
asfaltweg L
3.
einde weg R
4.
asfaltweg L (eventueel aanwezige klinkerstroken als asfalt beoordelen)
5.
einde weg R (Jan van Arkelweg)
6.
asfaltweg R (Hessenweg)
7.
viersprong L (Kon. Julianaweg)
8.
bij ANWB wegwijzer "Postweg" L (MUG)
9.
na "2A" en 3 eieren asfaltweg R
10. na paasei "Paaseiereneierenweg" L (officiële straatnaambord als niet aanwezig
beschouwen)
11. na "BOB" met piercing asfaltweg L
12. einde weg R
13. einde weg R (Kolfschoten)
14. na "31", "31", paasei, kerstman en paashaas "Huigenbosch" L
15. na hele grappige paashazen L
16. einde weg L (Goorsteeg)
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VRW oversteken
rechtdoorgaande weg volgen (= richting kerk)
driesprong R (Dorpsstraat) (= bij kerk)
na bushaltebord, voor "LINDENLAAN" L (Burg. Royaardslaan) (= weg voor
bankgebouw aan linkerzijde van de Dorpsstraat)
na paasei eenrichtingsweg R
einde weg L
1e weg L
einde weg R
einde weg L (Vlieterweg)
na situatieschets, voor "DLW'" L
1e weg R
einde weg L
na oranje bord "P" L
na brug, brug en WW, voor paasei asfaltweg L
einde weg R
bij inrijhek, voor verkeersbord aanduidende vee "Lambalgseweg" L
einde weg R (Brinkkanterweg)
na brug, paasei en datum uit de 21e eeuw L
op rotonde 2e weg R (Industrielaan)
na "PRINSENLAAN" viersprong L (Glashorst)
na H "100", voor "PAASBEWUST" R
einde weg R
na ab L (u mag over de parkeervakken rijden)
einde weg L
VRW L
op rotonde 2e weg R (Oud Willaer)
na 10 lettergrepen asfaltweg L (MUG)
deze opdracht is vervallen
1e asfaltweg R (Goorsteeg)
na routebeschrijving R
einde weg L (Kolfschoterdijk)
viersprong R
na paasei en trapezium asfaltweg R
einde weg L
einde weg R
na brug, paasei en zebrapad R
klinkerweg L (Jan van Arkelweg)
na paasei, "PATER STORMSTRAAT" en "VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT", voor
veertig weg L (MUG)
asfaltweg L (eventueel aanwezige klinkerstroken als asfalt beoordelen)
einde weg R
na paaasei, voor Duitse benaming van Pasen L
finish, kaart inleveren in De Moespot.

