ALLERHANDERIT

09‐09‐2012

Reglementen en aanvullingen
Deze Allerhanderit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden‐Nederland, het
Nederlandse Wegenverkeersreglement en onderstaande aanvullingen:
a. Zelfgemaakte verkeersborden en afbeeldingen van verkeersborden zijn rechtsgeldig, zie ook
artikel 10 van het Puzzelreglement Midden‐Nederland.
b. Hekken worden geacht gesloten te zijn.
c. Indien in een min of meer zichtbaar doodlopende weg ritmateriaal is geplaatst, wordt deze weg
geacht niet zichtbaar doodlopend te zijn.
d. Parkeervakken als berm beschouwen tenzij anders aangegeven.
e. 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.
f. 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.
g. Indien de afkorting (VADNA) achter een opdracht staat, betekent dit dat u Verkeersborden
Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig moet beschouwen.
h. Andere teksten tussen haakjes achter routeopdrachten dienen alleen ter verduidelijking en dus
uitsluitend bedoeld om u te helpen. Daar zijn geen vallen op gebaseerd.
i. De routebeschrijving is oplopend, maar niet opeenvolgend genummerd. Daar zijn geen vallen op
gebaseerd.
j. Een weg die reglementair niet meer als oriënteringspunt gebruikt mag worden, mag wel worden
bereden. Zonodig dient een dergelijke weg echter als niet aanwezig beschouwd te worden.
Lengte van de rit en toegestane rijtijd per klasse
 A‐klasse ‐ 46 kilometer ‐ rijtijd 2 uur
 B‐klasse ‐ 43 kilometer ‐ rijtijd 2 uur
 C‐klasse ‐ 40 kilometer ‐ rijtijd 2 uur
Wij wensen u veel succes, maar vooral veel plezier tijdens de rit. Vergeet niet te genieten van de
prachtige omgeving en wij hopen u over ongeveer 2 uur hier weer terug te zien. Tijdens de rit zijn wij
bereikbaar op 06 – 2501 2508, of op het nummer van De Moespot: 0342 – 452 152.
Nogmaals veel plezier,
Adri & Michel Brundel
Routebeschrijving
Start bij blauwe vlag in de Rentinckstraat
1.

Einde weg links (Jan van Arkelweg)
We gaan ons eerst verplaatsen. We rijden door het landelijke gebied van Asschat naar
Leusden. De afstand naar routeopdracht 2 bedraagt ongeveer 5,5 kilometer. Onderweg
zijn er geen vallen, u heeft dus volop kans te genieten van de prachtige omgeving.
A.
B.

1e weg rechts (Hessenweg)
Viersprong links (Koningin Julianaweg)
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Einde weg rechts
Na verkeerslichten 1e weg rechts (Middenweg)
Op rotonde 3e weg rechts (Schotkamp)
Na viersprong, bushaltebord, abri en vuilnisbak 1e weg rechts
1e weg links
1e weg links
Op rotonde 2e weg rechts
Na "GROEPSEKOM", "BRUGGESCHANS" en 3e weg 3e weg links
Einde weg rechts
Einde weg links
Op rotonde 1e weg rechts (Randweg)
2e viersprong links (Groene Zoom)
1e weg links (Larikslaan)

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
14.
15.
16.

Tijdens de opdrachten 17 en 18 mag er over bedrijfsterreinen gereden worden, eventueel
aanwezige bordjes met Verboden Toegang en/of Eigen Weg (of teksten van gelijke
strekking) negeren.
17.
18.
19.

Bij 3 landen die hebben deelgenomen aan het Europees Kampioenschap Voetbal 2012 links
Einde weg rechts
VRW rechts (Groene Zoom)
D.

Viersprong voorzichtig oversteken (rechts voorsorteren)
1e weg rechts en direct links
Einde weg rechts
Na RC links
VRW links (Plesmanstraat)

20.
21.
22.
23.
E.

Viersprong voorzichtig oversteken
1e weg links (Larikslaan)

24.

Tijdens de opdrachten 25 en 26 mag er over bedrijfsterreinen gereden worden, eventueel
aanwezige bordjes met Verboden Toegang en/of Eigen Weg (of teksten van gelijke
strekking) negeren.
25.
26.
27.

Na jaartal links (MUG)
Einde weg rechts
VRW links (Groene Zoom)
F.
G.
H.

28.
29.
30.

Viersprong voorzichtig oversteken
Viersprong links (Burg. van der Postlaan)
Na "TIJMENSENPOORT" en "JONKER BOLPOORT" viersprong rechts (Hamersveldseweg)
Na "ZUIDERINSLAG" 1e weg rechts (Zuiderinslag)
1e weg links (Klepelhoek)
Na "NA" na "NA" NA "NA", bij bij bij bij bij bij, voor voor voor voor links
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Einde weg links
Na temperatuur in graden Fahrenheit bij 25 graden Celsius links
Asfaltweg links
Einde weg rechts (Hamersveldseweg)
Na big Ben, bij Eifeltoren "Ambachtsweg" links (MUG)
1e weg links
Einde weg rechts (Leusbroekerweg)
We gaan ons weer een stukje verplaatsen. U rijdt nu door het gebied van Henschoten /
Den Treek naar Woudenberg. De afstand tot routeopdracht 38 bedraagt ongeveer 6,5
kilometer. Ook nu geen vallen, dus ook nu gelegenheid goed om u heen te kijken.
I.
J.
K.
L.

Voorrangsweg rechts (Arnhemseweg)
Na verkeerslichten links (Ooievaarshorsterweg)
Einde weg links (Treekerweg)
Doorgaande weg volgen (Treekerweg gaat over in Heetvelderweg, Meent en Griftdijk)
Na "ALLERHANDE" 1e weg links (John F. Kennedylaan)
Na brug viersprong links

38.
39.

Tijdens opdracht 40 geldt dat verkeersborden na gebruik niet meer aanwezig zijn.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Aanhoudend na verkeersbord weg links (MUG)
Na "ALLERHANDE" 1e weg rechts
Viersprong links
Na bushaltebord rechts
Voor religieus gebouw rechts
Viersprong links
1e weg links
Na 1e viersprong 2e viersprong links
Einde weg links
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

Op rotonde 2e weg rechts
Op rotonde 2e weg rechts
Na verkeerslichten links (voorsorteren)
Op rotonde 2e weg rechts
Op rotonde 2e weg rechts
Einde weg rechts (Stationsweg West)
Na palindroom en pangram 1e weg links (MUG)
Einde weg links
Na "WOUDENBERG" asfaltweg rechts
Na trampoline, bok, brug en paard 1e weg rechts
Einde weg links
Na zes poten, een voet en vier benen 1e weg rechts
Einde weg rechts
Op rotonde 1e weg rechts

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
S.

Na zebrapad 1e weg links (Laagerfseweg)
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
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Voor weg weg links
1e weg links
1e weg links
Einde weg rechts
Na brug en vogelhuisjes 1e weg links
Op rotonde 2e weg rechts (Industrielaan)
1e weg links (Glashorst)
Voor verkeersbord aanduidende doodlopende weg 1e weg rechts (VADNA)
Tijdens de opdrachten 70 tot en met 75 mag er over parkeervakken worden gereden

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Na vlag van Italië 1e weg links (MUG)
Einde weg rechts
Na vlag van Italië 1e weg links (MUG)
Einde weg rechts
Na vlag van Frankrijk 1e weg links (MUG)
Einde weg links
Einde weg links (Industrielaan)
Op rotonde 2e weg rechts (Oud Willaer)
Na de uitkomst van het verschil tussen 0,9 en 0,10 1e weg rechts (MUG)
Einde weg links (Postweg)
Einde weg rechts (Asschatterweg)
Na brug, viersprong en zanger van (voormalige) popgroep "The Beatles" links
Einde weg links
Einde weg links (Hessenweg)
Na viersprong, voor WW links (Jan van Arkelweg)
"Rentinckstraat" rechts

Finish bij gele vlag, de controlekaart inleveren in De Moespot
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