Paasrit 17 april 2011
Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en het Nederlandse
Wegenverkeersreglement.

Aanvullingen op het reglement:
• 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.
• Indien de afkorting (VADNA) achter een opdracht staat, betekent dit dat u Verkeersbord(en)
Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig moet beschouwen.
• Indien de afkorting (GA) achter een opdracht staat, betekent dit Grote Afstand.
• Andere teksten tussen haakjes achter routeopdrachten dienen alleen ter verduidelijking. Ze
zijn uitsluitend bedoeld om u te helpen. Daar zijn geen vallen op gemaakt.
• 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.
• Hekken worden geacht gesloten te zijn.
• Zelfgemaakte verkeersborden en afbeeldingen van verkeersborden zijn rechtsgeldig, zie ook
artikel 10 van het Puzzelreglement Midden-Nederland.
• Parkeervakken dient u als berm te beschouwen. Indien dit anders is wordt dit specifiek
vermeld.
• 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.
• In de routebeschrijving en/of langs de route is geen val gemaakt op de grootte van spaties.
• De routeopdrachten moeten in oplopende nummervolgorde worden uitgevoerd, maar
behoeven niet doorlopend opeenvolgend genummerd te zijn.
• Een langs de route geplaatste situatietekening dient ter verduidelijking van die situatie.

De totale lengte van de rit is plusminus 38 kilometer en de rijtijd is 2 uur.
De uitzetters wensen u een plezante rit.
Tijdens de rit is het team bereikbaar via 06-10464708. Veel succes!
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Start bij blauwe vlag
Einde weg L.
Na "AMBC AMBC AMBC" R.
Na "PROVINCIALE ELECTRICITEITSWERKEN" L.
Einde weg L.
Asfaltweg L (Klettersteeg).
Na omgekeerde RC L (u mag over de parkeervakken rijden).
Viersprong oversteken.
VRW R (Hessenweg) (GA).
Na verkeerslicht L (Horsterweg).
Na kombord en brug weg L (Storkstraat).
Na 3 eponiemen R (MUG).
Eerste weg L.
Voor "BAKE FIVE" weg R.
Na viersprong en viersprong "Bavoortseweg" R.
Na paashaas L (MUG).
Asfaltweg L (Zuiderinslag).
"Klepelhoek" R.
Na gespiegelde "PAASRIT" L.
Na pompen R.
Na verkeersbord dat u wellicht nog nooit heeft gezien L (MUG).
Einde weg L (Leusbroekerweg).
Na ooievaarsnest, huisdier, zestig, koe en "JAGPAD" viersprong
R.
Na "KO" en 3 paaseitjes L (Gelieve ze te laten liggen in verband
met de deelnemers die na u komen).
Op rotonde 3e weg R (let op uw snelheid).
Op rotonde tweede weg R.
Na verkeerslichten R (Marktstraat).
1e weg R (De Breelaan) (VADNA).
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1e weg R.
Na grotendeels groen paasei R.
Na "KO" en gekleurd paasei L.
Na 3 gekleurde eieren L.
Viersprong R.
VRW L.
Viersprong (voorzichtig) oversteken.
Eerste weg L (Renessersteeg).
Voor doodlopende weg R.
Na getal dat bij benadering het aantal meters aangeeft dat u aan
aders/aderen in uw lichaam heeft L (MUG).
Na 11 letters die symmetrisch zijn ten opzichte van de verticale as
of de horizontale as of beide assen L (MUG).
Na "STOP" R (Moorsterweg).
Na gesabreerde champagnefles R (MUG).
Na "ALVAST EEN VROLIJK PASEN" R.
Na brug, viersprong en "KAYLEIGH", voor herstelopdracht L (GA).

43 Na onbemande RC R.
44 1e weg R (Rentinckstraat).
45 Voor kikker en einde van rit weg L.
Finish.
Kaart inleveren in De Moespot.

