Oranjerit

21–04–2013

A/B - klasse

Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden‐Nederland, het Nederlandse
Wegenverkeersreglement en onderstaande aanvullingen:

De routebeschrijving is oplopend, maar niet opeenvolgend genummerd. Daar zijn geen vallen op
gebaseerd.
Parkeervakken dient u als berm te beschouwen.
Situatieschetsen langs de route gelden ter plaatse vanuit alle richtingen.
Zelfgemaakte verkeersborden en afbeeldingen van verkeersborden zijn rechtsgeldig.
Indien een persoon op een afbeelding gedeeltelijk zichtbaar is, is het afgebeelde deel oriënteringspunt.
Het gezicht is nodig om een persoon te kunnen beoordelen.
Indien een bord zichtbaar is, wordt de daarop aanwezige tekst/afbeelding geacht leesbaar/zichtbaar te
zijn, uiteraard beoordeeld vanuit de rijrichting.
Indien de afkorting (VADNA) achter een opdracht staat, betekent dit dat u Verkeersbod(en) Aanduidende
Doodlopende weg als Niet Aanwezig moet beschouwen.
In- en opritten naar wei- en bouwlanden worden geacht zichtbaar doodlopend te zijn.
Tijdens deze rit dienen de kleine letters/cijfers onder aan de ANWB wegwijzers als niet aanwezig te
worden beschouwd.
Hekken worden geacht gesloten te zijn.
De lengte van de rit is +/- 40 km, de rijtijd bedraagt 2 uur.
Tijdens de rit zijn wij bereikbaar op 06 2501 2508, of op het nummer van De Moespot: 0342 452 152.
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Routebeschrijving A/B-klasse

Start bij de blauwe vlag aan de Rentinckstraat
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A/B - klasse

1e weg rechts
Asfaltweg links (Hessenweg)
Na 3e bushaltebord, bij “DE FLIERT” links (Klettersteeg)
Na prinses Máxima 3e weg links (VADNA)
Na Frans woord voor koningin rechts
Einde weg links
Einde weg rechts
VRW links
Asfaltweg rechts (Helweg)
Na “ORANJERIT” en drie plaatsnamen rechts
Voor “DE GLIND” rechts
Na bushaltebord, kombord, kerk en 5e groene kozijn rechts
1e weg links
Na oranjebitter 1e weg rechts
Viersprong rechts
Bij P links (Ringlaan)
Na 1e mandarijn na 2e sinaasappel en 2e mandarijn voor 3e sinaasappel en 4e sinaasappel links
Einde weg links
Bij “RINGLAAN” links
Na “ORANJERIT” en oranje vierkant met een oppervlakte van 100 vierkante centimeter rechts (MUG)
VRW rechts
Einde weg rechts
Bij rotonde 3e weg rechts (Scherpenzeelseweg)
Bij rotonde 2e weg rechts
Na viaduct en verkeerslichten viersprong links (voorsorteren) (Plantagelaan)
Bij rotonde 3e weg rechts
Aanhoudend 1e weg rechts (VADNA)
Bij “ORANJERIT” links (Koolhovenstraat)
Na eins, zwei en “DREI” “Vier” rechts
Einde weg rechts
Na keizer, admiraal en vorst links
Einde weg links
VRW rechts
Bij rotonde 3e weg rechts
Na verkeerslichten rechts (voorsorteren) (Scherpenzeelseweg)
Bij rotonde 2e weg rechts
Na “150 M” asfaltweg links (Postweg)
Na kombord en RC links van weg links
1e weg links
Na “CONFERENTIECENTRUM DE GLIND” links
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Viersprong rechts
1e weg links
1e weg links (Schoonderbekerweg)
Voor “DONNERSCHOOL” rechts (groene brievenbussen negeren)
Na cryptogram rechts
Einde weg rechts
Na roodborstje, merel en koekoek rechts
Einde weg rechts

A/B - klasse

LET OP! ZEER SLECHT WEGDEK
Tijdens opdracht 49 de bordjes met Eigen Weg en/of Bestemmingsverkeer (of teksten van
gelijke strekking) negeren. Tevens vragen wij u om vooral rustig te rijden en de zondagsrust
van de bewoners te respecteren.
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Einde weg rechts
Bij schrikhek links (Klettersteeg)
Voor prins Willem-Alexander weg links
Einde weg links
Na “ORANJERIT” viersprong rechts
Opdrachten 54 en 55 bevatten geen vallen. We willen u, net als vorig seizoen, weer een fraai
stukje van de omgeving tonen. Wij vragen u rustig te rijden, de bewoners hier zijn niet
gewend meerdere auto’s per dag langs hun woning te zien rijden.
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Na brug en “29” weg links (Klein Hofweg)
Einde weg links
Na “’T JANNENDORP” rechts (’t Jannendorp)
Na 4 verkeersborden rechts (alleen asfaltwegen als aanwezig beschouwen)
Einde weg links
Na “ORANJERIT” 1e weg rechts
1e weg rechts
Na oranje brug rechts
Einde weg rechts
VRW rechts (Hessenweg)
Na kerk rechts
“Rentinckstraat” rechts

Finish bij gele vlag, kaart binnen inleveren
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