AMBC ACHTERVELD

SNERTRIT 2016

Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en het Nederlandse
Wegenverkeersreglement.
Aanvulling op het reglement:
A:

B:
C:
D:
E:

Achter de routeopdrachten kan tussen haakjes een afgekorte (hulp-) aanwijzing van de
uitzetter voorkomen. De betekenis van de volgende afkortingen is:
VADNA:
Verkeersborden Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig
beschouwen.
GA:
Grote Afstand.
MUG:
Uitsluitend Materiaal gebruiken dat kennelijk door de Uitzetter
Geplaatst is, met uitzondering van wegen en wegsituaties.
De routeopdrachten moeten in oplopende nummervolgorde worden uitgevoerd, maar
behoeven niet doorlopend genummerd te zijn.
Een langs de route geplaatste situatietekening dient ter verduidelijking van die situatie.
De situatietekening geldt vanuit elke richting.
Wegen voorzien van een bord EIGEN WEG dient u als niet aanwezig te beschouwen.
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.

De lengte van de rit is 40 kilometer. De rijtijd is 2 uur.
De uitzetters Joan Oostveen en Paddy Jans wensen u een leuke rit en veel succes.
Tijdens de rit zijn wij bereikbaar op 06 5188 2264, of op het nummer van De Moespot:
0342 452 152

ROUTEBESCHRIJVING C-KLASSE.
Start bij de blauwe vlag in de Rentinckstraat
1.
einde weg rechts
2.
na “ACACADABRASIMSALABIMSESAMOPENUGOOIMAARINMIJNPETJE”
eerste weg links
3.
na logo, kruidvat en “KRUIDVAT” asfaltweg rechts (MUG)
4.
na verkeersbord aanduidende verboden voor voetgangers met rolkoffer, voor “Van
Oldenbarneveltstraat”, viersprong rechts
5.
na “Bob’s Plasgootje” en “BOB’S PLASGOOTJE VOORHEEN RIJNSTRAAT”,
viersprong links
6.
einde weg links (Hessenweg)
7.
na bushaltebord en bushaltebord, bij ww, voor asfaltweg links
8.
na iPhone zeven links
9.
einde weg links
10.
na “SNERT” en de zonen van Donald Duck asfaltweg links
11.
einde weg links
12.
na “28”, “32”, “DLW”, viersprong en man die kan verven en schuren, asfaltweg links
A.

na RC en “SNERT” einde weg links (Jan van Arkelweg)

13.
14.

na “ARKELBROEK” viersprong links
na kwast en aapjeskast, bij “EMELAARSEWEG”, “’t Jannendorp” links

B.

na RC en “SNERT” einde weg rechts (Jan van Arkelweg)

15.
16.

na H “35” en H “33”, viersprcng rechts
na 3e viersprong en brug, bij WW, “Boelenslaan” links (GA)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

na plaatsnaam asfaltweg rechts (MUG)
na woord van 24 letters, asfaltweg links (MUG)
na kalender van november 2016, asfaltweg links (MUG)
einde weg rechts (Kolfschoterdijk)
einde weg rechts (Kolfschoten)
na “31” en Amsterdammertje rechts
einde weg links (Goorsteeg)

C.
D.
E.

VRW rechts (voorzichtig)
VRW oversteken
bij rotonde, eerste weg rechts (De Breelaan, VADNA)

24.
25.
26.
27.

“Vrolijke Vrielinkplein” links
na ballensnoeper, eerste weg links (MUG)
einde weg rechts
einde weg rechts

F.
G.
H.
I.

bij rotonde eerste weg rechts
rechtdoorgaande weg volgen (= richting kerk)
driesprong rechts (Dorpsstraat) (= bij kerk)
na bushaltebord, voor “LINDENLAAN” links (Burg. Royaardslaan)

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

na eerste priemgetal en 10000ste priemgetal, eenrichtingsweg rechts (MUG)
einde weg links
eerste weg links
einde weg rechts
einde weg links (Vlieterweg)
na situatieschets en teken links (MUG)
einde weg links
na Tim en Tom Coronel links
einde weg rechts (Oudenhorsterlaan)
na querulant, “Lambalgseweg” links
einde weg rechts (Brinkkanterweg)
na brug, “SNERT” en fietspad, “Burg. Röell-laan” links
bij rotonde tweede weg rechts
na “Prinsenlaan” viersprong links
na oudste brug van Nederland links (MUG, u mag over de parkeervakken rijden)
VRW links
bij rotonde tweede weg rechts (Oud Willaer)
na zitbank, “Voskuilerdyk” links
na 2 verkeersborden asfaltweg links (MUG, VADNA)
asfaltweg rechts (Kolfschoterdijk)
na “NA 150 M”, viersprong links
na “SNERT” en bekende sprintster rechts (MUG)
einde weg links
einde weg rechts
na brug, plaatsnaambord en viersprong, viersprong rechts (GA)
einde weg rechts
“De heer L. uit K. laan” links

Finish, kaart binnen inleveren in De Moespot

