
 
 
Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en het Nederlandse 
Wegenverkeersreglement. 
Aanvullingen op het reglement: 
a. U kunt slechts éénmaal starten met de rit. Passeert u voor de tweede maal een startvlag, 

dan dient u deze te negeren en door te gaan met de opdracht waarmee u bezig bent. 
b. Zelfgemaakte verkeersborden en afbeeldingen van verkeersborden zijn rechtsgeldig, zie 

ook artikel 10 van het Puzzelreglement Midden-Nederland. 
c. Door de uitzetter geplaatste situatieschetsen gelden ter plaatse vanuit alle richtingen. 
d. Hekken worden geacht gesloten te zijn. 
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. Borden met de tekst EIGEN WEG als niet aanwezig beschouwen. Wegen voorzien van deze 

borden mag u dus berijden. 
g. 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. 

h. Indien de afkorting (VADNA) achter een opdracht staat, betekent dit dat u de 
verkeersborden aanduidende doodlopende weg als niet aanwezig moet beschouwen. 

i. Andere teksten tussen haakjes achter routeopdrachten dienen alleen ter verduidelijking. Ze 
zijn uitsluitend bedoeld om u te helpen. Daar zijn geen vallen op gebaseerd. 

 
De totale lengte van de rit is 40 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 vlag in Jan van Arkelweg (vanuit Rentinckstraat naar rechts) 
1. na valse start L 
2. asfaltweg R 
3. viersprong R 
4. viersprong R 
5. na verkeersbord R (MUG) 
6. viersprong L 
In opdracht 7 is artikel 8.e. van het Puzzelreglement Midden-Nederland niet van toepassing. 
Bruggen mogen ook in andere vorm en betekenis als oriënteringspunt worden gebruikt. 
7. na "ALLERHANDERIT" en derde brug L (VADNA) 
8. na zeven zeven R (MUG) 
9. na "ALLERHANDERIT" en "AMBC" asfaltweg R 
10. einde weg R 
11. einde weg R 
12. na RC in emmer en situatieschets L 
13. na verkeersbord aanduidende autosnelweg en oranje vlag R (VADNA) 
A. VRW R (Barneveldsestraat) (voorzichtig) 
B. na "MONA'S" asfaltweg L (Heintjeskamperweg) (voorzichtig) 



14. na 4e letter van het alfabet L (MUG) (VADNA) 
C. VRW R (voorzichtig, let op fietsers) 
D. bij rotonde 2e weg R (Verl. Hopeseweg) 
15. 1e weg L (Holleweg) 
16. na molen en molen R (MUG) 
17. einde weg R 
18. VRW L 
E. bij rotonde 1e weg R (Oosteinde) 
F. doorgaande weg volgen, eerst naar rechts en vervolgens naar links (= richting kerk) 
G. einde weg L (Dorpsstraat) (= voor kerk) 
H. na bushaltebord, voor "LINDENLAAN" L (Burg. Royaardslaan)  
19. na 5 klinkers en 8 medeklinkers R (MUG) 
20. einde weg L 
21. 1e weg L 
22. einde weg R 
23. einde weg L (Vlieterweg) 
24. na situatieschets en postduif L 
25. einde weg L 
26. na "ALLERHANDERIT" aan de andere kant van de sloot en "AMBC", voor RC L 
27. na brug, brug en leuning L 
28. einde weg L (Oudenhorsterlaan) 
29. na RC in tunnel en ritpijl asfaltweg R 
30. einde weg R (Brinkkanterweg) 
31. na brug en verplicht fietspadbord L 
I. bij rotonde 2e weg R (Industrielaan) 
32. na "PRINSENLAAN", "REMBRANDTLAAN" en "REEBAAN" asfaltweg L ('t Zwarte Land) 
33. voor "WASSTRAAT" R (u mag over parkeervakken rijden) 
34. einde weg R 
35. na ANWB-wegwijzer L (u mag over parkeervakken rijden) 
36. einde weg L 
37. VRW L 
J. bij rotonde 2e weg R (Oud Willaer) 
38. na kip voor klompenpad 2c asfaltweg R 
39. na "ALLERHANDERIT" en "AMBC", voor naam van vervoermiddel weg L (VADNA) 
40. viersprong R 
41. na H "20" en "DOODLOPENDE WEG" R 
K. einde weg L (Postweg) 
L. einde weg R (Asschatterweg) 
42. na brug viersprong R (Hessenweg) 
43. na 4e bushaltebord en "AMBC" L (Klettersteeg) 
Alle materiaal langs de route negeren en doorrijden naar routecontrole 13 en vervolgens 
doorgaan met opdracht 46. 
46. na "ALLERHANDERIT", RC en situatieschets L 
47. 1e weg L 
48. viersprong L 
49. na alle handen R 
50.  na oranje vlag L (Rentinckstraat) 
finish bij gele vlag, kaart inleveren in De Moespot. 


