
            

                       PINKSTERRIT 12-5-2008 
      

         Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland met onderstaande aanvullingen. 
   Aanvullingen op het reglement. 
 * Parkeervakken als berm beschouwen. 
 * De situatieschetsen langs de route gelden ter plaatse vanuit alle richtingen. 
 * Als een deel van een persoon of object is afgebeeld dan is het in werkelijkheid de hele persoon of hele object. 

    * Omdat de nummering in de routebeschrijving van de A- en B-C- klasse verschillend kan zijn behoeft deze 
       niet opeenvolgend genummerd te zijn. 
    * Er komt een raadsel in de routebeschrijving voor. 
 
       De lengte van deze rit is 32 kilometer………………………………………. de rijtijd van deze rit is 120 minuten. 
       Laat de uitzetters even weten als u, om welke reden dan ook, deze puzzelrit niet kan uitrijden, 0627435506. 
       De uitzetters en controleurs van deze rit wensen u veel succes. 
 
       ROUTEBESCHRIJVING   B- en C- klasse 
 
       Start bij blauwe vlag in de Rentinckstraat. 
 
   1. Einde weg R                                                                                                
   2. 1e weg L 
   3. Na herstelopdracht asfaltweg R                                                                               
   4. Viersprong R 
   5. "Jan van Arkelweg" L 
   6. Na titel van een bekend lied dat gezongen werd door L. Jongewaard asfaltweg L 
   7. Einde weg R 
   A  VRW oversteken 
   8. Na H "29", "DLW" en "A M B C" R 
   9. Na "HH", ezelsoor en Kaapse ezel asfaltweg R 
 10. Einde weg R 
 11. Voor eenrichtingweg en witte pijl R 
 12. Einde weg R 
 13. VRW R 
 14. Na 2e bushaltebord en abri viersprong L  (Kon. Julianaweg) 
 15. Na burg, bij wegwijzer "Postweg" L 
 16. "Moosterweg" R 
 17. Na B- of C-klasse controlekaart met een goede letter in de genummerde vakjes 1 tot en met 9 viersprong R 
 18. Voor pijl asfaltweg R 
 19. Na "12" en 2e zwarte kruis viersprong L 
       Zie ommezijde 
        
 

 
 



 
 B  Langs deze weg zijn geen opdrachten; wel een onderstaand raadsel, lange afstand tot opdracht nummer 20 
      De medeklinkers zijn weggelaten maar welk spreekwoord staat hier;  ie  e  ee  o  ie  e  ee  aa 
      Schrijf het goede spreekwoord in vakje 42 van uw controlekaart. 

   Bij een goede oplossing krijgt u 10 bonuspunten. 
  
 20. Op rotonde 1e weg R 
 21. Op rotonde 1e weg R 
 22. Na bedrijfspand van de firma Welkoop L 
 23. Na "PARALLELWEG" asfaltweg R 
 24. Na "AMBC" en boerenmeisjes asfaltweg L 
 25. Na "AMBC" en pink L 
 26. Voor 2 x "DLW" R 
 27. Op rotonde 1e weg R 
 28. Voor "50" L  (Laagerfseweg, kijk uit denk om fietspad) 
 29. Na H "58" en dambordje klinkerweg L 
 31. Na 2e asfaltweg, brug, "AMBC" en meizoentje R 
 32. Op rotonde 2e weg R 
 33. Na "PRINSENLAAN" asfaltweg L 
 34. Na "AMBC" en minister voor gezin en jeugd R 
 36. Na logo van een jubilerende vereniging en de betekenis van de naam Pinksteren R  
 37. Einde weg R 
 38. VRW L 
 39. Op rotonde 2e weg R 
 40. Na "74", verkeersbord en wachthuisje voor tram asfaltweg R 
 41. Na een na hoogste gebouw ter wereld asfaltweg R 
 42. Einde weg L 
 43. Viersprong R 
 44. Na "AMBC" en Cardamine pratensis R 
 45. Einde weg L 
 46. Einde weg R 
 47. Na plaatsnaambord viersprong R 
 48. "Jan van Arkelweg" L  (is direct voor de linksstaande kerk) 
 49. Na gebouw waar u deze puzzelrit bent gestart R 
 
       Finish bij gele vlag in de Rentinckstraat, uw controlekaart binnen, bij de Moespot, inleveren. 
  

 


