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Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en het 
Nederlandse Wegenverkeersreglement. 
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, met 
uitzondering van (materiaal benodigd voor de beoordeling van) wegen en 
wegsituaties. 

b. Andere teksten tussen haakjes achter routeopdrachten dienen alleen ter 
verduidelijking. Ze zijn uitsluitend bedoeld om u te helpen. Daar zijn geen vallen 
op gebaseerd. 

c. 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. 

d. Borden met de tekst EIGEN WEG als niet aanwezig beschouwen. Wegen voorzien 
van deze borden mag u dus berijden. 

e. Hekken worden geacht gesloten te zijn. 
f. Zelfgemaakte verkeersborden en afbeeldingen van verkeersborden zijn rechts-

geldig, zie ook artikel 10 van het Puzzelreglement Midden-Nederland. 
g. Indien een persoon of een dier op een afbeelding gedeeltelijk zichtbaar is, is het 

afgebeelde deel oriënteringspunt. Het gezicht of de kop is voldoende om een 
persoon of een dier te kunnen herkennen.  

 
De totale lengte van de rit is 34 kilometer en de rijtijd is 2 uur. 
 
De uitzetters Henk en Jannie Hazeleger wensen u een leuke rit en veel succes. 
 
ROUTEBESCHRIJVING 

start bij blauwe vlag in de Rentinckstraat 

1. eerste weg L 

2. viersprong R (Hessenweg) 

3. viersprong L (Kon. Julianaweg) 

4. na Jan Kees en Toon weg L (MUG) (voorzichtig, let op verkeer) 

5. na "P", VOOR RC "D" asfaltweg R 

6. na tunnel en brandblusser "Klein Moorst" L 

7. na verkeersbord en statiefoto viersprong R 

8. einde weg R 

9. na "LENTERIT" en drie tweede weg L (MUG) 

10. na gebodsbord en verbordsbord R (MUG) 

A. op rotonde eerste weg R (Stationsweg) 

B. op rotonde tweede weg R (Stationsweg Oost) 

C. voor "50" L (Laagerfseweg) 



11. na "AMBC" pijl klinkerweg R 

12. einde weg L (Laagerfseweg) 

13. na jongen en meisje "Laagerfseweg" L 

14. na "LENTERIT" en verkeersbord voorrangsweg L (MUG) (lange afstand) 

15. na straatnaambord "GROEP 17", bij rood-witte plank "Davelaar" L 

16. na onderdoorgang, zwemster en duiker, voor P asfaltweg R 

17. voor vee "Lambalgseweg" L 

18. einde weg R (Brinkkanterweg) 

19. na brug, Cora 53 en Zandweg L 

D. op rotonde tweede weg R (Industrielaan) 

E. na "PRINSENLAAN" asfaltweg L (Glashorst) 

A-klasse en B-klasse: 

20. aanhoudend na 2e plaatsnaam R (MUG) 

C-klasse: 

20. na plaatsnaam, RC en 2 plaatsnamen R (MUG) 

Alle klassen: 

21. voor twee verkeersborden L (MUG) (U mag over de parkeervakken rijden) 

22. einde weg L 

23. VRW L 

F. op rotonde tweede weg R (Oud Willaer) 

24. bij afgesloten weg "Voskuilerdijk" L 

25. na "LENTERIT" en rode cirkel R 

26. na plaatsnaam asfaltweg R (MUG) (eventueel verkeersbord aanduidende 

doodlopende weg als niet aanwezig beschouwen) 

27. einde weg L 

28. viersprong R (Moorsterweg) 

29. na "LENTERIT", voor tunnel R 

30. einde weg L (Postweg) 

31. einde weg R  

32. na brug, viersprong en kalenderblad met de datum waarop in 2009 de lente 

begint, viersprong R 

33. einde weg R 

34.  na laatste opdracht "Rentinckstraat" L 

 finish, kaart inleveren in De Moespot. 


