Beste rittenrijder.
Zoals jullie weten bestaat er op dit moment als gevolg van het Coronavirus geen
mogelijkheid om een puzzelrit te rijden. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven.
Niet getreurd, je kan nu vanaf je thuissituatie toch een virtuele puzzelrit rijden. Je
kunt deze rit rijden met behulp van Google Streetview. Je rijdt alleen en je hebt ook
geen last van andere deelnemers.
Je moet wel zelf een controlelijstje maken.
Veel succes.
Gerard van Leersum (bedenker van deze rit)

A.M.C. “THE SKYMASTERS” CORONARIT
2020
De Coronarit wordt verreden op het Beginners Reglement Routebeschrijving (BRR,
uitgave 2014 versie april 2017).
Aanvullingen op het BRR:
Ook het Bijzonder Reglement Coronarit 2020 is van toepassing.
ROUTEBESCHRIJVING
Start op parkeerterrein van hotel van der Valk te Nieuwerkerk aan den
IJssel.
1.
na “STOP” L
2.
VRW L
3.
viersprong R
4.
na derde straatnaambord R
5.
a).einde weg L
b).doorgaan met B
B. bij rotonde Westringdijk R
6.
na brug R
7.
na rode fiets 2e weg L
8.
VRW L
9.
a).na ”ABSCIEX” L
b).doorgaan met 11
10. VRW R
11. VRW R
C. bij rotonde 1e weg R (N219)
D. bij rotonde 2e weg R (N219)
E. bij rotonde 3e weg R
12. a).voor brug L
b).doorgaan met 13
13. einde weg R
Vraag: wat is hier het laagst aangegeven N.A.P?
14. voor “4,8T” R
15. a).na 3 uilen R
b).einde weg L en doorgaan met F
16. viersprong L
F. bij rotonde 1e weg R (Wethouder Visweg)
17. a).na vijfde plaatsnaambord 2e weg L
b).driesprong R
18. asfaltweg R
19. voor brug L (Oost Ringdijk)
Vraag: welke sport kan men aan deze weg beoefenen?
20. VRW R
G. bij rotonde 1e weg R (Voltaweg)
A.

21. a).na derde “FORD” asfaltweg L
b).na “FORD VAN BUNNINGEN” asfaltweg L
22. asfaltweg R
H. bij rotonde 1e weg R (N207)
I.
bij rotonde 1e weg R (N207)
23. a).na 3 viaducten weg R
b).doorgaan met 25
24. VRW R
25. na verkeerslicht R
J.
bij rotonde 3e weg R
Vraag: welk wild dier kom je hier tegen?
26. eerste weg R
27. a). na cheesecake viersprong L
b). doorgaan met 28
28. VRW R
29. na spoorwegovergang L
30. a).na 5 pylonen 2e viersprong L
b).VRW L
31. eerste weg L
32. VRW R (Middelweg)
Vraag: welke regeling is van kracht na het 2e viaduct?
K. finish is na viaduct (L parkeerplaats op, hek negeren)
Tijd voor een consumptie! (zelfbediening bij je eigen koelkast)

