AMBC ACHTERVELD

LENTERIT 2010

Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en het Nederlandse
Wegenverkeersreglement.
Aanvullingen op het reglement:
a. De lenterit wordt verreden over wegen, zoals omschreven in artikel 5. van het
puzzelreglement Midden-Nederland en wegen voorzien van een bord "EIGEN WEG".
b. Indien de afkorting (MUG) achter een opdracht staat, betekent dit dat u uitsluitend
Materiaal mag gebruiken dat kennelijk door de Uitzetter Geplaatst is.
c. Andere teksten tussen haakjes achter routeopdrachten dienen alleen ter verduidelijking. Ze
zijn uitsluitend bedoeld om u te helpen. Daar zijn geen vallen op gebaseerd.
d. Op het ontbreken van routeopdracht 3, routeopdracht 4 en routeopdracht 19 is geen val
gebaseerd. Na het uitvoeren van opdracht 2 gaat u verder met opdracht 5 en na het
uitvoeren van opdracht 18 gaat u verder met opdracht E.
e. 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.
f.

Door de uitzetter geplaatste situatieschetsen gelden ter plaatse vanuit alle richtingen.

g. Hekken worden geacht gesloten te zijn.
h. Zelfgemaakte verkeersborden en afbeeldingen van verkeersborden zijn rechtsgeldig, zie
ook artikel 10 van het Puzzelreglement Midden-Nederland.
De totale lengte van de rit is 38 kilometer en de rijtijd is 2 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.

viersprong L

5.

na viersprong, brug en 2 honden L

6.

na linkse pijl die naar achterstevoren geschreven "LENTERIT" verwijst R

7.

voor "VIERSPRONG" viersprong L (lange afstand)

8.

viersprong R

9.

einde weg L

10.

na 2 biljardballen asfaltweg R

A.

op rotonde tweede weg R (Industrielaan)

11.

asfaltweg R ('t Zwarteland)

12.

voor "LENTERIT" R (U mag over de parkeervakken rijden)

13.

einde weg R

14.

na twee klinkers L (MUG)

15.

einde weg L

16.

viersprong R (Industrielaan)

B.

op rotonde eerste weg R (Stationsweg)

C.

op rotonde derde weg R (Stationsweg)

D.

op rotonde eerste weg R

17.

na "EENVOUDIGWEG" eenvoudigweg R

18.

na 3 verkeersborden L (MUG)

E.

op rotonde eerste weg R (Stationsweg Oost)

F.

na bushaltebord, voor "50" L (Laagerfseweg)

20.

na H "58" L

21.

voor RC en T-shirt met V-hals R

22.

"Lambalgseweg" R

23.

einde weg R (Ouderhorsterlaan)

24.

na klomp met een zeiltje "Broekerweg" L

25.

na brug, brug en de namen van de drie neefjes van Donald Duck R

26.

na drie namen van metaalsoorten R

27.

na P klinkerweg R (Burg. Royaardslaan)

28.

na "BOERMARK" L

29.

einde weg L

30.

eenrichtingsweg L

31.

einde weg L

G.

einde weg R

H.

na "P" L (Marktstraat) (= direct na kerk aan linkerkant van de weg)

I.

meest doorgaande weg volgen (Marktstraat)(= langs de RABO-bank)

J.

VRW oversteken (= bij verkeerslichten)

32.

eerste weg L (= in de eerste bocht, Renessersteeg) (voorzichtig)

33.

na verkeersbord aanduidende autosnelweg, verkeersbord aanduidende hoge
beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting
en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers
autosnelwegen en Europese hoofdroutes en verkeersbord aanduidende einde
autosnelweg, asfaltweg R

34.

na 2e bushaltebord, bij staatnaam L

35.

na "LENTERIT" viersprong R

36.

na H "18" en equipe R

K.

einde weg L (Postweg)

L.

einde weg R

37.

na brug, viersprong, viersprong, viersprong en 2 pijlen L

38.

einde weg R

39.

einde weg R (Jan van Arkelweg)

40.

viersprong L (Ruurd Visserstraat)

41.

na H "43" en straatnaambord vernoemd naar bekende puzzelritrijder R

42.

eerste weg L

43.

eerste weg L

44.

viersprong R (Ruurd Visserstraat)

M.

einde weg L (Hessenweg)

45.

voor asfaltweg, bij "U NADERT HET KNOOPPUNT" L

46.

na 2 letters L (MUG)

47.

na "1e WEG LINKS" R

48.

einde weg R

N.

viersprong R

49.

na "SPORTZAAL ACHTERVELD" "Rentinckstraat" L

50.

finish bij stempelcontrole
kaart inleveren in De Moespot.

