AMBC ACHTERVELD

SNERTRIT 2012

Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en het Nederlandse
Wegenverkeersreglement.
Aanvulling op het reglement:
A:

B:
C:
D:
E:
F:

Achter de routeopdrachten kan tussen haakjes een afgekorte (hulp-) aanwijzing van de
uitzetter voorkomen. De betekenis van de volgende afkortingen zijn:
GA:
Grote Afstand
MUG:
Uitsluitend Materiaal gebruiken dat kennelijk door de Uitzetter
Geplaatst is, met uitzondering van wegen en wegsituaties.
De routeopdrachten moeten in oplopende nummervolgorde worden uitgevoerd, maar
behoeven niet doorlopend genummerd te zijn.
Een langs de route geplaatste situatietekening dient ter verduidelijking van die situatie.
De situatietekening geldt vanuit elke richting.
Officiële verkeersborden aanduidende doodlopende weg dient u tijdens de gehele rit
als niet aanwezig te beschouwen.
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.
Indien in een min of meer zichtbaar doodlopende weg een routecontrole is geplaatst,
wordt deze weg geacht niet zichtbaar doodlopend te zijn.

De lengte van de rit is 42 kilometer. De gemiddelde snelheid is 21 kilometer per uur.
De uitzetters Joan Oostveen en Paddy Jans wensen u een leuke rit en veel succes.

ROUTEBESCHRIJVING

C-klasse.

Start bij de blauwe vlag in de Rentinckstraat
A
einde weg rechts
1
voor achtien klinkers, 1e weg links
2
na verkeersbord aanduidende overstekende molen asfaltweg rechts (MUG)
3
einde weg links
B
viersprong rechts
4
na viersprong, einde weg links (Hessenweg)
5
na bushaltebord en bushaltebord, bij WW, voor voorrangsweg, weg links
6
na 2 verkeersborden links (MUG)
C
einde weg links
7
na viersprong, “25” en viersprong, “’t Jannendorp” links (GA)
D
einde weg links (Jan van Arkelweg)
8
na voertuig dat kan rijden en varen links (MUG)
9
“’t Jannendorp” links
E
einde weg rechts (Jan van Arkelweg)
10
na H “33” viersprong rechts
11
na 2e viersprong, VRVV, brug en “GLINDSTER”, bij WW, asfaltweg links (GA)
12
asfaltweg rechts
13
na “30 KM/H” viersprong links (GA)
14
na “PIL” viersprong links
15
einde weg rechts
F
einde weg rechts (Kolfschoten)
16
na “31”, logo van Volkswagen en logo van Audi links
17
einde weg links (Goorsteeg)

G
H
I
18
19

VRW rechts (voorzichtig)
VRW oversteken
bij rotonde 1e weg rechts
1ste gelegenheid links
na een getal dat gelijk is aan het totaal aantal stippen op een compleet dominospel en
het aantal stenen gelijk aan dat van een dominospel links (U mag niet over de
parkeervakken rijden)
20
einde weg rechts
J
bij rotonde 1e weg rechts
K
rechtdoorgaande weg volgen (= richting kerk)
L
driesprong rechts (Dorpsstraat) (= bij kerk)
M
na bushaltebord, voor “LINDENLAAN” links (Burg. Royaardslaan)
21
“Vijverlaan” rechts
22
einde weg links
23
eerste weg links
24
einde weg rechts
N
einde weg links (Vlieterweg)
25
Als de oppervlakte van uw controlekaart meer is dan vijftigduizend vierkante
millimeter dan gaat u 1e weg links; als die meer is dan zestigduizend vierkante
millimeter dan gaat u de 2e weg links.
26
einde weg links
27
na brug, brug en mijter links
O
einde weg rechts
28
voor verkeersbord aanduidende gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de
lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven, asfaltweg links
29
einde weg rechts (Brinkkanterweg)
30
na brug, H “39” en als u letter A heeft genoteerd op uw controlekaart, gaat u
“P. Jansweg” rechts
31
“Burg Roëll-laan” links
P
bij rotonde tweede weg rechts
Q
na “PRINSENLAAN” viersprong links (Glashorst)
32
na “CHAUFFEURS VOORUIT INRIJDEN!”, “GLASHORST”, “MONSTER PUT”
en PAS OP VAL, eenrichtingsweg rechts
33
na “HK” links (MUG, u mag over de parkeervakken rijden)
34
einde weg links
35
VRW links
R
bij rotonde tweede weg rechts (Oud Willaer)
36
na legkip, broedkip, krielkip, plofkip, inloopkip en uitloopkip asfaltweg links
37
“Snertstraat” links
38
na “NA 150 M” VRW links
39
na H “18” en Dixi rechts
S
einde weg links (Postweg)
40
einde weg rechts
41
na plaatsnaambord en viersprong, viersprong rechts (GA)
42
asfaltweg links
43
einde weg rechts
44
einde weg links
45
einde weg rechts
46
eerste weg links (Rentinckstraat)
Finish, kaart binnen inleveren in De Moespot

