
Pinksterrit 25-5-2015 
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. Hekken en slagbomen worden geacht gesloten te zijn.  
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. Borden met de tekst EIGEN WEG als niet aanwezig beschouwen. Wegen voorzien van deze 

borden mag u dus berijden. 
f. 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. 

g. Indien de afkorting (VADNA) achter een opdracht staat, betekent dit dat u 
Verkeersbord(en) Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig moet beschouwen. 

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. 

i. De routeopdrachten moeten in oplopende nummervolgorde worden uitgevoerd, maar 
behoeven niet doorlopend opeenvolgend genummerd te zijn. 
 

De totale lengte van de rit is 38 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. na "N N" en "PUZZELRIT" L 
3. na memospel asfaltweg R  
4. viersprong L (Pater Stormstraat) 
 
A. viersprong voorzichtig oversteken (Kon. Julianaweg) 
 
5. na brug en twee niet dezelfde bierdoppen L (VADNA) 
6. na afkorting van een oppervlaktemaat asfaltweg R (MUG) 
7. na naam van Nederlands waddeneiland, bij plaatsnaam "Klein Moorst" L 
8. na klok asfaltweg L (MUG) 
9. na "DLW" L (VADNA)  
 
B. VRW voorzichtig oversteken (Kolfschoterdijk) 
 
10. einde weg R (Voskuilerdijk) 
11. voor Nederlandse schaatser L (MUG) 
13. Pasen valt meestal op de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de 

lente op 21 maart. Pinksteren valt altijd op de zevende zondag na Pasen.   
 Viel eerste pinksterdag 2014 eerder dan tweede pinksterdag 2015, dan gaat u na 

"PINKSTERRIT 2014" 1e weg R; Viel eerste pinksterdag 2014 later dan tweede 
pinksterdag 2015, dan gaat u na "PINKSTERRIT 2015" 1e weg L (vraagstelling is correct) 

 
C. bij rotonde 1e weg R (Stationsweg)  
D. bij rotonde 1e weg R (Parallelweg)  



14. asfaltweg R (De Nort) 
15. voor "4.2 METER" L (MUG) 
 
E. bij rotonde 1e weg R (Stationsweg Oost) 
F. voor "50" L (Laagerfseweg) 
 
16. na "PINKSTERRIT", voor vrachtauto L (MUG) 
17. 1e weg L 
18. na de 23e letter van het alfabet, de 12e letter van het alfabet en de 4e letter van het 

alfabet R (MUG) 
19. na bok, paard, brug, springplank, springkast en trampoline R 
20. "Burg. Roëll-laan" L 
 
G. bij rotonde 2e weg R (Industrielaan) 
H. na "PRINSENLAAN" viersprong L (Glashorst) 
 
Modificatie opdracht 21 tot en met 22: U mag over parkeervakken rijden.  
21. na "PINKSTERRIT", zwarte knoop en witte knoop L (MUG) 
22. einde weg L 
23. VRW L (Industrielaan) 
 
I. bij rotonde 2e weg R (Oud Willaer) 
 
24. voor "OKIEDOKIEOLEDIEDOKIEODELEDOSIE" "Voskuilerdijk" L 
25. voor beren asfaltweg R 
26. asfaltweg L 
27. na 2e bushaltebord, één val, twee vallen en meervallen asfaltweg L 
28. na "PINKSTERRIT" en "RC" R 
30. einde weg R (Postweg) 
31. viersprong R 
 
Modificatie opdracht 32: 
Met de opdracht pijl volgen wordt bedoeld dat u de weg inrijdt die de pijl aangeeft. 
32. pijl met opschrift "AMBC" volgen 
33. na "EELDE" R 
34. einde weg L (Helweg) (grote afstand) 
35. na notenladder L (MUG) 
36. VRW L (Hessenweg) 
37. asfaltweg R (Klettersteeg) 
38. na Friese doorlopers L 
39. einde weg L 
 
J. viersprong oversteken (Emelaarseweg) 
 
40. na 2 bottels L (MUG) 
41. einde weg R  
42. na H "31" viersprong R (Pater Stormstraat) 
43. na H "26" 2e viersprong L (W. van Amersfoortstraat) 
44. na couvert asfaltweg L (MUG) 
45. asfaltweg L (Deliana van Weedestraat) 
46. einde weg L 
47. einde weg R (Jan van Arkelweg) 
48. 1e weg L (Rentinckstraat) 
 
Finish bij gele vlag, kaart inleveren in De Moespot 


	Aanvullingen op het reglement:

