
                                    PINKSTERRIT  01-06-2009  

 
 
     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. 
       *   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. 
       *   Met "Esweg" volgen( in opdracht 30) wordt bedoeld dat men eerst op de aangegeven weg moet rijden 
           alvorens men van richting kan veranderen om de "Esweg" te kunnen volgen en waar geen mogelijkheid 
           aanwezig is om rechtdoor te rijden via een "Esweg"; bij het volgen is de ingeslagen weg oriënteringspunt 
           en u blijft "Esweg" volgen tot u de eerstvolgende opdracht kunt uitvoeren.  
       *   Zelfgeplaatste verkeersbordjes zijn rechtsgeldig. 
             
         
            De lengte van de rit is 36 kilometer……………………………………………. De rijtijd van de 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  A- klasse 

          Start bij blauwe vlag in de Rentinckstraat. 

        1. Einde weg R 

        2.1e weg L 

        3. Na een een, voor een asfaltweg R 

  4. Aanhoudend weg L               

        5. Viersprong R 

        6. Na Engels woord voor viersprong L 

        7. VRW R 

        8. Na RC, weg richting Ede inrijden 

        9. Na H "29", "DLW" en 5 soortnamen van eenhoevige dieren asfaltweg R          

      10. Na "15", fietspad, verkeersbord en plaatsnaambord asfaltweg R 

      11. Bij klinkerwegdek, voor straatnaambord "Klinkerweg" R (situatie overzichtelijk) 

      12. Einde weg R 

      13. VRW R 

      14. Na 3e bushaltebord en abri viersprong L  (Kon. Julianaweg) lange afstand) 

      15. Na ezelsbrug "Postweg" L 

      16. Na 3 Frieze plaatsnamen asfaltweg R 

      17. Na Romeinse weg L 

      18. Na "13 - 15", koe, verkeersbord en koe viersprong R 

      19. Einde weg R 

      20. Na "12", Adam en eva "Voskuilerweg" L 

           zie ommezijde 



     

     21. Na "51", "41" en linkstaande verkeerspaddenstoel R 

     22. Op rotonde 1e weg R 

     23. Op rotonde 1e weg R 

     24. Na tankstation en "PARALLELWEG" asfaltweg R 

     25. Na "AMBC" en naam van Nederlandse rivier asfaltweg L 

     26. Na RC "A" asfaltweg L 

     27. Na "AMBC" en naam van munteenheid van Europees land asfaltweg L 

     28. Na RC die u in opdracht 26 hebt gebruikt asfaltweg L 

     29. Na situatieschets en RC "Esweg" L (situatie overzichtelijk) 

     30. Na weg, "Esweg" volgen  

     31. Asfaltweg L 

     32. Voor laatste routecontrole van het alfabet R 

     33. Asfaltweg R                           

     34. Op rotonde 1e weg R 

     35. Voor "50" L (Laagerfseweg) denk om het fietspad) 

     36. Na H "58" en paard, 2e klinkerweg links na RC 

     37. Na "AMBC" en 2e straatnaambord "Dovelaar" R       

     38. Na brug en stier, voor aanduiding van een inhoudsmaat R 

     39. Op rotonde 2e weg R 

     40. Na "PRINSENLAAN" asfaltweg L 

     41. Na "AMBC", voor "Een" en WW richting Een 

     42. Na teerling R 

     43. VRW L 

     44. Op rotonde 2e weg R 

     45. Na 2e verkeersbord en ossentong asfaltweg L 

     46. Na "DLW" en mooi krantenknipsel asfaltweg R 

     47. Na Moorsterbeek en getal dat gelijk is aan het driedubbele van twee paar drielingen + twaalf asfaltweg R 

     48. Einde weg L 

     49. Einde weg R 

     50. Na plaatsnaambord "ACHTERVELD  GEM LEUSDEN" viersprong R 

     51. Na bushaltebord L (Jan van Arkelweg) 

     52. Voor verkeersbord voor kinderen R 

           

     Finish bij gele vlag in de Rentinckstraat, uw controlekaart binnen, bij de Moespot, inleveren. 


