Koningsrit
19 april 2015

Routeboek C-klasse

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. De nieuwe verkeersborden (F11 – F22) zijn tijdens deze rit al
rechtsgeldig.
b. Door de uitzetter geplaatste situatieschetsen gelden ter plaatse vanuit alle
richtingen.
c. Parkeervakken dient u als berm te beschouwen, tenzij anders is aangegeven.
d. 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.
e. In de routebeschrijving en/of langs de route is geen val gemaakt op de grootte van
spaties.
f.

In deze rit mogen oriënteringspunten zich in een opstal bevinden.

g. 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) wegsituaties.
h. 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 48 kilometer en de rijtijd bedraagt 2 uur en 24
minuten.
Komt u er echt niet meer uit, bel dan met de uitzetter Graddus de Haan op nummer
06-51376245
VEEL SUCCES!

Routebeschrijving
start bij blauwe vlag in Rentinckstraat
1.

einde weg R

De oriënteringspunten, met uitzondering van wegen en wegsituaties, in de
routeopdrachten 2 tot en met 5, worden geacht na het uitvoeren van deze
routeopdrachten, niet meer aanwezig te zijn in deze rit.
2.

na routecontrole L

3.

asfaltweg R

4.

viersprong L

5.

na "DLW" viersprong L

6.

"Jan van Arkelweg" L

9.

na Lieke en Kevin asfaltweg R

10.

na asterisk en obelisk R

11.

einde weg R

12.

na koning en koningin R (MUG)

13.

einde weg R

14.

VRW L

15.

VRW R (grote afstand, Plantagelaan)

16.

bij rotonde 1e weg R (Anthonie Fokkerstraat)

In de routeopdrachten 17 tot en met 25 dient u uitsluitend gebruik te maken
van (officiële) asfaltwegen
17.

viersprong L

18.

na 10 kinderen asfaltweg R

19.

bij rotonde 1e weg R

20.

einde weg R

21.

na mobiele nummer van Graddus de Haan R

22.

bij rotonde 1e weg R

23.

einde weg L

24.

na viersprong, bij rotonde 1e weg R

25.

na lid van Koninklijk Huis, bij rotonde 1e weg R

26.

bij rotonde 2e weg R

27.

1e weg L (Koolhovenstraat)

28.

na meisje met traan en staartje R (MUG)

29.

na routecontrole asfaltweg R

33.

VRW R

34.

bij rotonde 1e weg R

35.

na brug viersprong L (Narcissenstraat)

36.

na verkeersbord aanduidende verleen voorrang aan bestuurders in de kruisende

37.

VRW L

38.

bij rotonde 2e weg R (Mr. Troelstralaan)

39.

2e weg L

40.

na bus weg R

41.

1e weg L

42.

einde weg R

43.

voor "JOHANNES FONTANUS COLLEGE" L

44.

Wanneer u van mening bent, mits koning Willem-Alexander dan nog leeft en nog

weg VRW R

aan de macht is, dat Koningsdag over 10 jaar, dus in het jaar 2025, op zaterdag
wordt gevierd, gaat u 1e weg R
Bent u de mening toegedaan dat Koningsdag dan op een andere dag wordt
gevierd, gaat u 2e weg R
45.

VRW L

A.

asfaltweg blijven volgen

46.

na H "101" R (dit is richting doorgaand verkeer)

47.

na "DOORGAAND VERKEER" L (Van Wijnbergenlaan)

48.

na spoorwegovergang VRW L

49.

voor spoorwegovergang R (Wencopperweg)

50.

na H "52" en "UITRIT BOUWVERKEER", bij wegwijzer L

51.

VRW R

52.

na viaduct weg R

53.

voor waterplas L

54.

einde weg R

55.

na dieplader R

56.

einde weg L

57.

asfaltweg L

B.

VRW voorzichtig oversteken

58.

einde weg L

59.

na schaapskooi asfaltweg R

60.

VRW L

61.

na verkeerslicht L (voorsorteren, Mercuriusweg)

62.

"Peter de Haanstraat" R

In de routeopdrachten 63 tot en met 83 dient u uitsluitend gebruik te maken
van (officiële) wegen.
63.

viersprong L

64.

voor "DLW" L

65.

asfaltweg R

66.

asfaltweg R

67.

einde weg R

68.

einde weg R

69.

na vijftig voor vijfhonderd asfaltweg L

C.

VRW voorzichtig oversteken (voorsorteren)

70.

na BARNEVELD asfaltweg R

71.

asfaltweg L

72.

einde weg R

73.

na 6e kleinkind L (MUG)

74.

einde weg L

75.

bij rotonde 1e weg R

76.

asfaltweg R

77.

na vrachtwagen met kraan L (Let op: de vrachtwagen met kraan als vast object
beschouwen)

78.

einde weg R

79.

VRW L (Nijkerkerweg)

80.

bij rotonde 2e weg R

81.

na spoorovergang, bij rotonde 1e weg R

82.

VRW R (Kallenbroekerweg)

83.

driesprong L (lange afstand)

84.

1e weg R

85.

na molen, brug, "Emelaarseweg", viersprong en H "21" weg R

86.

na koningin 1e weg R

87.

viersprong R

88.

viersprong R

89.

na H "21" 1e weg L (Rentinckstraat)

finish bij gele vlag, kaart inleveren in De Moespot, Jan van Arkelweg 6 te
Achterveld.

