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ROUTEBESCHRIJVING

LENTERIT 2011

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. Bij de blauwe vlag begint u met opdracht 1 van de routebeschrijving, de volgende
opdrachten moeten in nummervolgorde worden uitgevoerd, maar hoeven niet
opeenvolgend genummerd te zijn.
c. Bij verplaatsingen en bij situaties waar extra aandacht vereist is om onszelf en het overige
verkeer niet in gevaar te brengen maken we gebruik van neutrale opdrachten. Neutrale
opdrachten worden vooraf gegaan door een hoofdletter. In deze neutrale opdrachten zitten
geen vallen.
d. 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.
e. Indien de afkorting (VADNA) achter een opdracht staat, betekent dit dat u
Verkeersbord(en) Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig moet beschouwen.
Afkorting (VADNA) mag ook gebruikt worden in een herstelopdracht.
f. Andere teksten tussen haakjes achter routeopdrachten dienen alleen ter verduidelijking. Ze
zijn uitsluitend bedoeld om u te helpen. Daar zijn geen vallen op gebaseerd.
g. 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.
h. Door de uitzetters geplaatste situatieschetsen gelden ter plaatse vanuit alle richtingen.
i. Hekken en slagbomen worden geacht gesloten te zijn.
j. Zelfgemaakte verkeersborden en afbeeldingen van verkeersborden zijn rechtsgeldig, zie
ook artikel 10 van het Puzzelreglement Midden-Nederland.
De totale lengte van de rit is voor de A/B – klasse 44 kilometer en voor de C – klasse 38
kilometer. De totale toegestane rijtijd voor zowel A/B – klasse als ook voor de C – klasse
bedraagt 2 uur.
De uitzetters Adri en Michel Brundel wensen u veel plezier met hun aller 1e rit!
Komt u er tijdens de rit echt niet uit, neem dan contact met ons op: 06 2501 2508.
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ROUTEBESCHRIJVING
start bij blauwe vlag in de Rentinckstraat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

na “LENTE” 1e weg links of na “LENTE” 1e weg rechts
einde weg rechts
einde weg rechts
asfaltweg rechts
na muis rechts
viersprong links (Jan van Arkelweg)
na aardbij links
einde weg links
na vijf voor zes rechts (MUG)
VRW rechts (Hessenweg)

We gaan ons voor de 1e keer deze rit verplaatsen
A.

na ongeveer 2 kilometer, na verkeerslicht links (Horsterweg)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

na brug, verkeerslicht en “LENTE” viersprong links
na brug rechts
na “LENTE” 2e weg rechts
1e weg links
2e weg links
einde weg links
na RC “X” 1e weg rechts
1e weg links
viersprong rechts

We gaan ons wederom een stukje verplaatsen en dit maal pakken we zelfs een stukje snelweg
B.
C.
D.
E.
F.

na verkeerslicht rechts (voorsorteren)
na de Total benzinepomp rechts, de oprit naar de A28 richting Amersfoort
neem op de A28 de 1e afrit richting Amersfoort en Hoevelaken
onderaan de afrit links
direct na het viaduct rechts (Outputweg)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1e weg rechts
na “LENTE” klinkerweg rechts
na de 2 kleuren die bij mengen samen de kleur paars maken links (MUG)
einde weg links
na RC klinkerweg rechts
2e weg rechts
klinkerweg links
1e weg rechts
1e weg rechts
na “MICHEL” 1e weg rechts
1e weg rechts

AMBC ACHTERVELD

31.
32.
33.
34.
35.
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1e weg links
einde weg rechts
1e weg rechts (Recordweg)
einde weg rechts
na LENTE 1e weg links

A / B – klasse:
Tijdens opdracht 36 geldt voor de A / B – klasse de volgende aanvulling:
Een weg die reglementair niet meer als oriënteringspunt gebruikt mag worden, mag wel
worden bereden. Zonodig dient een dergelijke weg echter als niet aanwezig te worden
beschouwd.
36. na 2 verkeersborden aanhoudend weg rechts (MUG)
C – klasse:
36. na 2 verkeersborden 1e weg rechts (MUG)
Alle
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

klassen:
na “LENTE” 1e weg links
bij rotonde 2e weg rechts
bij rotonde 3e weg rechts
einde weg rechts
na “LENTE” links (Recordweg)
einde weg rechts
einde weg links (Computerweg)
1e weg rechts
na RC rechts
einde weg links (Basicweg)
na “LENTE” klinkerweg rechts
na afbeelding van vlag van Afrikaans land links (MUG)
einde weg links
na “LENTE” 1e weg rechts
na chemisch symbool voor ijzer rechts (MUG)
einde weg links
einde weg links

G.

VRW bij verkeerslichten voorzichtig oversteken (voorsorteren)

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

asfaltweg links (Modemweg)
na flesje bier 2e weg links
einde weg rechts
na honderdvijftig links (MUG)
driesprong links (Softwareweg)
na “LENTE”, voor verkeerslicht rechts
einde weg rechts
driesprong rechts (Hardwareweg)
1e weg links
1e weg links
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De koffie en de gezelligheid in 'De Moespot' wacht, we gaan terug naar Achterveld
H.
I.
J.
K.
L.

na verkeerslichten VRW rechts (voorsorteren) (Outputweg)
Einde weg links (= onder viaduct door) (Goed opletten !!!)
Aangegeven omleidingroute richting Achterveld volgen (Goed opletten !!!)
Nadat u de bebouwde kom van Stoutenburg bent binnengereden gaat u verder
met opdracht L
na verkeerslicht, “LENTE” en “MUSSCHENDORP” links (Emelaarseweg)

64.
65.
66.
67.
68.

na 5 pastasoorten 1e weg rechts
einde weg rechts (Jan van Arkelweg)
na “LENTE” links
1e weg links
na “LENTE” 1e weg rechts

Finish bij gele vlag! Kaart binnen inleveren

