
        

                              PINKSTERRIT  24-05-2010 
       Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland met onderstaande aanvullingen. 
  *    Parkeervakken als berm beschouwen. 
  *    De situatieschetsen langs de route gelden ter plaatse vanuit alle richtingen. 
  *    Als een deel van een persoon/dier of object is afgebeeld dan is het de hele persoon/dier 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. 
     *    Zelfgeplaatste verkeersbordjes of afbeeldingen hiervan zijn rechtsgeldig. 
     *    Indien de afkorting (VADNA) achter een opdracht staat, betekent dit dat u het Verkeersbord Aanduidende 
          Doodlopende weg als Niet Aanwezig moet beschouwen. 
     *    Let op; in de routebeschrijving komen verschillende B-klasse- en C-klasse opdrachten voor.  
       
             De lengte van deze rit is 35 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. 

          ROUTEBESCHRIJVING   B-klasse en C-klasse 
        Start bij blauwe vlag in de Rentinckstraat. 
   1. Einde weg L                                                                                                

      2. Op viersprong richting "BARNEVELD"  

      3. Na 3e bushaltebord, bij wegwijzer asfaltweg L                                                                                     

      4. Na routecontrole, naald, draad en spelt, voor "Q" asfaltweg L 

      7. Na "20", voor fout verkeersbord L 

      8. Asfaltweg L 

      9. Na "32", verkeersbord en belladonna asfaltweg L (u nadert nu een viersprong) 

    10. Na "AMBC", viersprong en "RABOBANK" R (W. van Amersfoortstraat) 

    11. Na "OPSCHIETEN JOAN, DE PINKSTERRIT IS AL BEGONNEN" asfaltweg R 

    12. Asfaltweg L 

    13. Einde weg R 

    14. Viersprong L 

    15. Na viersprong, brug en zwei "Deutsche Damen" L 

    16. Na naam van de zus van Ot uit het bekende boek van Jan Ligthart asfaltweg R (u mag het thuisfront bellen)   

     17. Na "13-15", koe en postbus viersprong R 

     18. Einde weg R 

     19. Na "12" en wachthuisje voor tram viersprong L 

     20. U gaat nu een lange afstand rijden, daarom tijd voor een rekenopdracht; Een tuinder wil op een stuk grond van 

              50 meter bij 50 meter appelmoesboompjes poten, ze moeten 2 meter uit elkaar staan en 10 centimeter van de kant. 

          Hoeveel boompjes gaan er op dit stuk grond, zijn dat er 630 stuks ga dan na "AMBC" weg rechts, bent u het 

          hiermee niet eens dan gaat u verder met routeopdracht 21. 

  21. Op rotonde 1e weg R 

     22. Op rotonde 2e weg R 

     23. Na bushaltebord, voor "50" L (Laagerfseweg) 

               Let op! alleen voor de B-klasse 
     24. Na H "56" en RC "A" "Weg" L 

      25. Na "DAVELAAR", 2e "Davelaar" R 

         



        
        Let op! alleen voor de C-klasse 
   24. Na H "56", "A" en niet voor "B" L 

   25. Na zwarte knoop, witte knoop en 3 knopen in een zak R 

        Alle klassen 
  26. Asfaltweg L 

  27. Einde weg L 

  28. Na 2 dwarsliggers R 

   A   Na de tunnel blijft u over de asfaltweg rijden tot u het volgende oriënteringspunt hebt bereikt. 

  29. Na "AMBC" en plaatsnaam asfaltweg R 

  30. Na brug, voor 4 verkeersborden asfaltweg L (VADNA) 

  31. Na straatnaambord, brug, arend en Brabants leesplenkske R 

  32. Na plaatsnaambord, voor weg waar u met een fiets niet in mag L 

  33. Na P klinkerweg R (Burg. Royaardslaan)  

  34. Na straatnaambord, boter, kaas en eieren "Parklaan" L 

  35. Einde weg R 

  36. Einde weg L 

  37. Driesprong R (dit is richting Woudenberg) 

  38. Op rotonde 1e weg R 

  39. Na "PRiNSENLAAN" asfaltweg L 

  40. Na "AMBC" en beestenboel R 

  41. Einde weg R 

  42. Na tekst uit een bekend pinksterlied R (alleen materiaal gebruiken wat kennelijk door de uitzetters is geplaatst.) 

  43. VRW L 

  44. Op rotonde 2e weg R 

  45. Na hert en 3 namen van een biersoort asfaltweg L 

  46. Na 2 namen van landen waarvan de spelers de openingswedstrijd spelen op het wereldkampioenschap 

        voetbal 2010 in Zuid-Afrika en 3 sporten asfaltweg R (de vraagstelling is correct) 

  47. Einde weg L 

  48. Viersprong R 

  49. Na "GEMEENTE LEUSDEN", "AMBC" en de naam van de uitvinder van het licht R 

  50. Einde weg L 

  51. Einde weg R 

  52. Na plaatsnaambord, viersprong en kruiswoordpuzzel asfaltweg R 

  53. Asfaltweg L 

  54. Einde weg R 

  55. Einde weg L 

  56. Einde weg R 

  57. Na fles met afgebroken hals, bij "P" L 

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

 


