Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en het Nederlandse
Wegenverkeersreglement.
Aanvullingen op het reglement:
a. Zelfgemaakte verkeersborden en afbeeldingen van verkeersborden zijn rechtsgeldig.
b. Door de uitzetter geplaatste situatieschetsen gelden ter plaatse vanuit alle richtingen.
c. Hekken worden geacht gesloten te zijn.
d. Parkeervakken dient u als berm te beschouwen, tenzij anders is aangegeven.
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. In de routebeschrijving en/of langs de route is geen val gemaakt op de grootte van spaties.
g. Borden met de tekst EIGEN WEG als niet aanwezig beschouwen. Wegen voorzien van deze
borden mag u dus berijden.
h. 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.
i. Indien de afkorting (VADNA) achter een opdracht staat, betekent dit dat u
Verkeersbord(en) Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig moet beschouwen.
j. 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 36 kilometer en de rijtijd is 2 uur.
Komt u er echt niet meer uit, bel dan de uitzetter 06-52371172.
De uitzetters Henk en Jannie Hazeleger wensen u een leuke rit en veel succes.
Routebeschrijving C-klasse
start bij blauwe vlag in Rentinckstraat
1.

einde weg R

2.

asfaltweg L

3.

na Kampioen asfaltweg R

4.

viersprong R

5.

na voor, bij "Na" L

6.

na eenrichtingsweg asfaltweg R

8.

na situatieschets en "VERBODEN VOOR PUZZELAARS" R

9.

1e weg R

10.

na "S.O.S." R (MUG)

11.

einde weg R

12.

VRW L (Hessenweg)

13.

asfaltweg R (Helweg)

14.

na boa R (MUG)

15.

na selfie weg R

16.

na kombord en kerk R (Rudolphlaan) (lange afstand)

17.

na invalidenwagen en "P" viersprong R

18.

na wout en slingeraap L (MUG)

19.

na RC "U" L

20.

na "AMBC" L

21.

na som en product R (MUG)

22.

na situatieschets en kapitaal L (MUG)

23.

einde weg links (Goorsteeg)

A.

VRW R (voorzichtig)

B.

VRW oversteken

C.

bij rotonde 1e weg R (VADNA) (De Breelaan)

24.

1e weg L

25.

einde weg R

D.

einde weg R

E.

bij rotonde 1e weg R (Marktstraat)

F.

driesprong R (= bij kerk) (Dorpsstraat)

G.

na bushaltebord, voor "LINDENLAAN" L (Burg. Royaardslaan)

26.

na linkerschoen en rechterschoen R (MUG)

27.

einde weg L

28.

1e weg L

29.

einde weg R

30.

einde weg L (Vlieterweg)

31.

Als u denkt dat AMBC Achterveld dit jaar 55 jaar bestaat, gaat u na de situatieschets
1e weg L. Als u denkt dat AMBC Achterveld dit jaar 56 jaar bestaat, gaat u na de
situatieschets 2e weg L. Als u wat anders denkt, gaat u rechtdoor.

32.

na brug, brug en Piet Niet asfaltweg L

33.

einde weg R (Oudenhorsterlaan)

34.

na kop en staart "Lambalgseweg" L

35.

einde weg R (Brinkkanterweg)

36.

na burg, H "39" en "SCHERPENZEEL" L

H.

bij rotonde 2e weg R

37.

na "PRINSENLAAN" viersprong L (Glashorst)

38.

na oranje vlag en oranje vlag L (MUG) (je mag over de parkeervakken rijden)

39.

einde weg L

I.

VRW L (Industrielaan)

J.

bij rotonde 2e weg R (Oud Willaer)

40.

"Voskuilerdijk" L

41.
42.

na "EERST DENKEN DAN DOEN!" en "24, 26, 28" L (VADNA)
na "150 M" viersprong L

43.

na H "18" en verkeersbord "Stop" R

44.

einde weg L

45.

einde weg R (Asschatterweg)

K.

na brug, kombord, viersprong en "DE LAATSTE LOODJES" viersprong R (Jan van
Arkelweg)

46.

"Finish" L

finish bij gele vlag, kaart inleveren in De Moespot.

