Pinksterrit d.d. 9 juni 2014 van A.M.B.C. Achterveld, A-/B-klasse.
Deze rit wordt verreden op het Puzzelreglement Midden-Nederland en onderstaande
aanvullingen.
Door de uitzetters geplaatste situatieschetsen geven de situatie ter plaatste aan en gelden
vanuit elke rijrichting.
Indien de afkorting (MUG) achter een routeopdracht staat, betekent dit dat u uitsluitend
materiaal mag gebruiken dat kennelijk door de uitzetter is geplaatst. Dit met uitzondering
van wegen en wegsituaties.
Indien de afkorting (VADNA) achter een routeopdracht staat, betekent dit dat u het
verkeersbord aanduidende doodlopende weg als nog aanwezig moet beschouwen.
Parkeervakken als berm beschouwen, tenzij anders aangegeven.
Indien een bord zichtbaar is wordt de tekst c.q. afbeelding geacht zichtbaar te zijn.
Alle situaties zijn tijdens deze rit overzichtelijk. Er is geen val gemaakt op spaties.
Op bedrijfsterreinen enkel officiële wegen tellen en berijden.
Lengte van de rit: 38 kilometer, uw gemiddelde snelheid is 22 kilometer per uur.

Telefoonnummer De Moespot: 0342 – 45 21 52.

Routebeschrijving:
Start bij de blauwe vlag (Deze staat richting de Jan van Arkelweg)
1. Richting “LEUSDEN”
2. Na tweede RC aanhoudend wegsituatie L
3. Viersprong L
4. Einde weg L
5. Einde weg R
6. Asfaltweg L (Hessenweg)
7. Na derde bushaltebord, bij schrikhek L (Klettersteeg)
8. Bij land waarin de euro als wettig contant betaalmiddel wordt gehanteerd L
A. Einde weg L
9. Asfaltweg L
10. Voor twee bonnetjes L (is niet zichtbaar doodlopend)
11. Einde weg R (Klettersteeg)
12. 2e “Pinksterdag” R
13. Einde weg R
14. VRW L
15. Asfaltweg R (Helweg)
16. Na helm en motor R
B. Bij rotonde 3e weg R
C. Bij rotonde 2e weg R
D. Na verkeerslicht L (Voorsorteren) (Plantagelaan)
E. Bij rotonde 1e weg R
F. Eerste weg L
17. Als een halve vierkante meter qua oppervlakte gelijk is aan een vierkante halve meter, gaat u
eerste weg R, is een vierkante halve meter groter dan een halve vierkante meter, dan gaat u
tweede weg R
18. Einde weg R
19. Einde weg L
20. Na tante betje L
21. Einde weg L
22. VRW R

Bij rotonde 2e weg R
Viersprong L
Na twee Duitse plaatsnamen R (MUG)
Asfaltweg R
Na The Beast L
Asfaltweg L
Na WW viersprong R (MUG)
Bij rotonde derde weg R
Tweede weg L (Narcissenstraat)
Asfaltweg L (Oldenbarnevelderweg)
VRW R
VRW L (Schoutenstraat)
Bij rotonde tweede weg R
Tweede weg L (is parkeerterrein)
Na “BOB” en bob L
Viersprong L
Eerste weg L (wederom het parkeerterrein)
Na Cardamine pratensis L
Viersprong R
Bij rotonde eerste weg R
Bij rotonde eerste weg R (Nijkerkerweg)
Na spoorwegovergang, bij rotonde eerste weg R
Na klinker R (MUG)
Voor vervoersmiddel asfaltweg L (MUG)
Voor weg, bij doodlopende weg L (VADNA)
Einde weg R (Harselaarseweg)
Bij rotonde eerste weg R (Nijkerkerweg)
Asfaltweg R
Even een opdracht met de wijzers van een klok. Beide wijzers van een klok staan precies op de
12 (De klok heeft geen secondewijzer en loopt precies op tijd), precies 24 uur later staan de
wijzers weer exact op de 12. Hoe vaak passeerde de grote wijzer de kleine wijzer tijdens deze 24
uur, is dat 22 keer dan gaat u eerste weg L, is dat 20 keer dan gaat u tweede weg L, is dat 21 keer
dan gaat u derde weg L
43. Einde weg L
44. Einde weg R
45. VRW L
P. Bij rotonde tweede weg R
Q. Bij rotonde eerste weg R (richting Ede)
R. Na “FIETSERS” R (Dronkelaarseweg)
46. Voor spoorwegovergang L (blijft Dronkelaarseweg)
47. Einde weg L (Stoutenburgerweg)
Vanaf nu gaan we ervan uit, dat u op de fiets bent overgestapt en dat u de rit verder rijdt met
een blauwe fiets, en zwarte fietsen zijn voor u niet aanwezig.
48. Na fiets voor fiets L (MUG)
49. Einde weg L
50. Voor fiets R (MUG)
51. Na Jan die zijn derde verjaardag viert derde weg R
52. Asfaltweg L
53. Einde weg L
54. Einde weg R
55. Na “LEUSDEN” L (MUG)
Finish bij de gele vlag en controlekaart a.u.b. binnen in de Moespot afgeven.
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