Reglement van de Autopuzzelrit 2021
Harddraverijvereniging Lisse & omstreken.

Voorwoord.
De autopuzzelrit is een spel tussen de uitzetter en de deelnemer.
Het doel van de rit is om de routeopdrachten (al dan niet) uit te voeren volgens dit reglement.
De organisatie controleert dat door het plaatsen van controles.
De uitzetter probeert u aan de hand van dit reglement in de val te lokken.
Tijdens de rit zijn de regels van de Wegenverkeerswetgeving en het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens van toepassing. Door de uitzetter gemaakte verkeersborden zijn rechtsgeldig
(ook al is de grootte afwijkend).
De deelnemer rijdt de autopuzzelrit aan de hand van een in de Nederlandse taal gestelde
routebeschrijving, die hij/zij opvolgend genummerd moet afwerken (tenzij controles anders
bepalen).
In de routebeschrijving worden spelfouten geacht niet aanwezig te zijn. ( Dus staat er b.v.
klinkurweg R. , dan mag u dat niet uitvoeren! ).
De autopuzzelrit wordt alleen in Lisse verreden.
Bij een opdracht staat soms tussen haakjes dikgedrukt iets extra aangegeven om u te helpen of
te waarschuwen. Bv. (EIKENLAAN) of (Voorzichtig. Pas op voor fietsers!).
U kunt daar ook de route weer oppakken als u de weg kwijt bent geraakt.
Om de rit zo goed mogelijk te kunnen rijden en te voorkomen dat u misschien in een ander
dorp terecht komt, of dat u plotseling ergens op privé-gronden rijdt, waar u helemaal niet mag
komen, hebben we voor deze rit regels opgesteld.
Soms krijgt u bij de start een aanvullend reglement uitgereikt.
De rit bestaat uit 2 trajecten (A en B). U krijgt voor ieder traject een aparte controlekaart.
Bij ieder traject is duidelijk de ideale rijtijd van dat traject aangegeven.
Het niet aandoen van een routecontrole langs de goede route c.q. het aandoen van een
routecontrole langs de foute route levert 30 strafpunten op.
Iedere minuut die u te vroeg of laat finisht (uitgaande van de ideale rijtijd) kost u 1 strafpunt.
Als u de finishcontrole (na het rijden van de 2 trajecten) mist, of met meer dan totaal 60
minuten tijdsoverschrijding van de ideale rijtijden aan doet, krijgt u geen klassering.
Dit jaar is de start en finish van beide trajecten binnen in “t Poelhuys” Vivaldistraat 4.
I.v.m. Corona protocollen mag per auto slechts 1 deelnemer de bescheiden komen ophalen.
Dit zelfde geldt ook voor het binnen inleveren van de controlekaarten van traject A en B.
Na de rit wordt in “t Poelhuys” Vivaldistraat 4, alleen voor prijswinnaars ( coronaprotocollen) een mondelinge uitleg over de rit gegeven en vervolgens vindt dan ook direct de
prijsuitreiking plaats. De prijswinnaars worden ruim voor 22.30 gebeld en gevraagd aanwezig te
zijn in “t Poelhuys”.
De overige deelnemers krijgen dezelfde avond de uitleg en klassering rond 23.30 u. per email
thuisgestuurd.
LET OP.
Rustig rijden is zinvol, immers………25 minuten tijd verspelen geeft u minder
strafpunten dan door de haast een controle missen. U rijdt dan ook veiliger.
In de rit zitten soms stukjes neutrale route. In dit stukje zitten geen vallen of grapjes.
U kunt dit gewoon rijden.
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1.
Bij de inschrijving voor de rit van 2021 bent u verplicht de vrijwaringsclausule van de
autopuzzelrit te lezen en voor akkoord aan te vinken, anders kunt u niet meedoen aan deze rit.
U dient op de controlekaarten van traject A en B de kop van de controlekaart compleet in te
vullen (als dat nog niet gebeurd is).
Uw startnummer moet, duidelijk zichtbaar, rechts aan de binnenkant van uw voorruit bevestigd
worden. (Het niet correct uitvoeren hiervan betekent 30 strafpunten).
2.
De rit wordt alleen verreden over klinkerwegen en asfaltwegen, die u volgens de
Wegenverkeerswet met een auto mag berijden/inrijden.
Openbare parkeerterreinen mag u ook berijden, maar particuliere inritten en eigen wegen niet.
(De eventueel aangegeven parkeervakken op parkeerterreinen dient u te zien als huizen).
Doodlopende wegen (aangegeven door verkeersborden of door een bordje DLW), en ook
doodlopende wegen waar het doodlopen aan het begin van de weg is te zien, worden
geacht niet te bestaan.
Iedere opdracht moet een niet gedwongen richtingsverandering tot gevolg hebben.
3.
Alle rotondes en/of verkeerspleinen in Lisse noemen we in deze rit gewoon “rotonde”.
Alleen de opdrachten: op rotonde L. of R. , of op 2e rotonde L. of R. , zijn reglementair geldig.
Zonder opdracht steekt u gewoon de rotonde/ verkeersplein over en vervolgt u uw
routebeschrijving.
Met een driesprong, viersprong enz. bedoelen we een situatie, waar drie, vier, enz. wegen
samen komen, die u reglementair in zo’n situatie mag inrijden/ berijden.
Met een “einde weg” bedoelen we een situatie, waar u niet rechtdoor kunt rijden.
U heeft daar wel de keuze om, niet gedwongen, naar rechts of links te gaan.
4.
a. Alle oriënteringspunten moeten zich geheel rechts, of rechts voorwaarts van de as
van de bereden route bevinden. Wegen vormen hierop een uitzondering.
Opdrachten zoals bijvoorbeeld: 1e weg linksaf, 2e weg L., enz. mogen wel gegeven worden.
U mag dan gewoon reglementair linksaf slaan.
b. Als er toch een oriënteringspunt aan de linkerzijde van de weg gebruikt wordt, staat er
achter het oriënteringspunt (L.O.) aangegeven.
c. Achterwaartse en/of losse oriënteringspunten mogen niet gebruikt worden. Dus bij de
opdracht: “na man en kind” , mag u niet een wandelende man of kind gebruiken.
Achteromkijken om iets toch nog te kunnen zien, telt dus ook niet.
d. Oriënteringspunten zoekt u altijd in de volgorde waarin ze genoemd zijn. (bv. “na kat
en muis R.”) ,dient u eerst een kat en dan pas een muis te zien.
e. Na een oriënteringspunt L. of R. , betekent dat u de eerste mogelijkheid na dat
oriënteringspunt moet nemen om linksaf of rechtsaf te gaan.
Voor een oriënteringspunt L. of R. betekent dat u de laatste mogelijkheid moet
nemen om voor dat oriënteringspunt linksaf of rechtsaf te gaan.
f. Wordt een meervoudsvorm gebruikt van oriënteringspunten, (bv. na 3 kerken R.),
dan moeten die 3 kerken in 1 oogopslag tegelijk waarneembaar zijn.
g. Een routeopdracht kan ook gegeven worden in de vorm van een vraag of opdracht.
h. In twee opvolgend genummerde opdrachten mag u niet hetzelfde oriënteringspunt
gebruiken. ( bv. opdracht 11. Na boom R. en opdracht 12. Na boom L.
(Dit moeten dus twee verschillende bomen zijn).
5.
Als u in de routebeschrijving iets tussen aanhalingstekens en in hoofdletters ziet staan,
betekent dat, dat we gebruik maken van een tekst die langs de route voorkomt.
Die tekst moet zich op 1 voorwerp bevinden.
Als er slechts een deel van de tekst wordt gebruikt, moet er tussen de aanhalingstekens ook
de afkorting “enz.” staan.
Opdracht 7. na “BRUG” L. (U gaat linksaf, nadat u een tekst “brug” hebt gevonden).
Opdracht 24. na “BRUG enz.” R. (U gaat rechts na bijvoorbeeld de tekst “Brug open”).
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6.
Alleen
DLW
R.
L.
L.O.
VRW.

de onderstaande afkortingen mogen in de routebeschrijving gebruikt worden.
= doodlopende weg
1e = eerste
RC = Routecontrole
= rechtsaf
2e = tweede
HK = Hier keren
= linksaf
enz. = enz.
b.v. = bijvoorbeeld
= een oriënteringspunt aan de linkerzijde van de weg
= voorrangsweg, voorrangskruising, of voorrangssplitsing, (gezien vanuit de
rijrichting waar u vandaan komt), waar u voorrang moet geven aan ander verkeer.
Pas daar dus op!

7.
Onbemande routecontroles.
Soms komt u rechts van de bereden route, oranje bordjes tegen met in het oranje vlak een
zwarte letter of zwart cijfer. (of het oranje vlak is leeg, zie voorbeeld.)
Die bordjes noemen we onbemande routecontroles. Zij geven u aanwijzingen (zie voorbeelden)
Als u langs zo’n onbemande controle rijdt, noteert u direct de letter of het cijfer, enkellijnig met
pen, in het eerstvolgende vrije vakje van uw controlekaart. (dus niet met viltstift, potlood
enz.) Verbeteringen en geknoei op de controlekaart worden zondermeer fout
gerekend.
Onderaan de bovengenoemde bordjes zit een witte strook, daar staat soms een code in.
Die code moet u uitvoeren voor u verder gaat met uw routebeschrijving.
(DIE CODE (in de witte strook onderaan het bordje) NIET OPSCHRIJVEN!)
Een omcirkeld getal geeft aan met welke routeopdracht u verder moet gaan, nadat u de code
heeft uitgevoerd. (zie de voorbeelden)
Codes, die gebruikt worden zijn:
1L, 2L,
= 1e weg links, 2e weg links, enz.
1R, 2R,
= 1e weg rechts, 2e weg rechts, enz.
AL, AR
= asfaltweg links, asfaltweg rechts
KL, KR
= klinkerweg links, klinkerweg rechts
VL, VR
= voorrangsweg links, voorrangsweg rechts
XL, XR
= viersprong links, viersprong rechts
EL, ER
= einde weg L, einde weg R
OL, OR
= op rotonde links, op rotonde rechts
HK
= hier keren

Voorbeelden van onbemande routecontroles.

HK

A: Noteer met pen de letter A in het eerstvolgende vrije vakje van uw controlekaart.
U gaat vervolgens 1e weg rechts, daarna einde weg links, en dan gaat u
gewoon verder met opdracht van de routebeschrijving waaraan u bezig was.

Blanco controle: U schrijft niets op!
U gaat 1e weg rechts en begint dan aan opdracht 4 van de routebeschrijving.

9: Noteer met pen het cijfer 9 in het eerstvolgende vrije vakje van uw controlekaart.
Daarna begint u aan opdracht 12 van de routebeschrijving.

V: Noteer met pen de letter V in het eerstvolgende vrije vakje van uw controlekaart.
Daarna keert u ter plekke en gaat verder met hetgeen waar u mee bezig was.
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Bemande routecontroles.
De bemande controles herkent u aan een gele of oranje vlag.
Soms kunnen we de vlag niet in de grond krijgen. Geen probleem van maken.
Als de vlag aan de auto of lantaarnpaal zit is dat ook ok.
U moet bij zo’n bemande controle altijd stoppen.
De mensen hier aanwezig, kunnen om de controlekaart vragen, u vragen stellen of
opdrachten geven.
Aan het eind van ieder traject levert 1 persoon binnen in ’t ”Poelhuys” de controlekaart in bij de
finishcontrole van betreffende traject.
Alle bemande en onbemande controles zijn niet onbeperkt aanwezig.
In ieder traject zijn vanaf 15 minuten voor de ideale passeertijd van de eerste deelnemer, tot
30 minuten na de ideale passeertijd van de laatste deelnemer de controles aanwezig.
Daarna worden ze weggehaald! Als u dus te lang over de rit doet, vindt u niets meer en
kunt u dus beter stoppen.
In extreme gevallen kunnen de controles langer aanwezig zijn. (Bijvoorbeeld door ongelukken,
plotselinge omleidingen enz.)
Alle controles die u foutief noteert of foutief aandoet, en alle goede controles die u mist, kosten
u 30 strafpunten per geval.
De ideale rijtijd van traject A is 45 minuten.
De ideale rijtijd van traject B is 45 minuten.
Daarbij heeft u 2x een half uur speling.

U mag dus over de rit maximaal 2 ½ uur doen!
Doet u er langer over dan wordt u niet geklasseerd.

Berekenen van uw klassering:
a. In eerste instantie is het totale aantal strafpunten van beide trajecten tezamen, bepalend
voor uw klassering. (Alle strafpunten plus de tijdstrafpunten)
b. Bij gelijk eindigen van het gestelde onder punt a, telt het totale aantal tijd-strafpunten
van traject A als bepalend voor de klassering.
c. Is na het toepassen van punt a en b de stand nog steeds gelijk, dan geldt het totale aantal
tijd-strafpunten van traject B als bepalend.
d. Tijdens de rit kan een controlevraag gesteld of een opdracht gegeven worden, die bepalend is
voor de klassering in het geval na punt a, b, en c deelnemers nog steeds gelijk staan.
e. Is de stand na het toepassen van punt a tot en met d nog steeds gelijk, dan volgt een loting.
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Voorbeelden van wegsituaties:
B

C

A

F

X

D
E

Van A naar C kan op verschillende manieren weergegeven worden.
b.v.
: 2e weg L. (gewoon bij C links afslaan)
of b.v. : 1e weg R. (u gaat bij F rechtsaf, u rijdt dan gedwongen bij E naar links, (het
doodlopende stukje X bestaat immers niet voor u) en steekt de kruising over.
U komt dan ook bij C
Van E naar A
b.v.
: einde weg L.
of b.v. : 1e weg L (het doodlopende weggetje X bestaat voor u niet)
Van B naar F
b.v. : einde weg L.
Van D naar A kan weergegeven worden als:
b.v. : twee maal eerste weg L. ( de eerste keer links voert u uit bij C, de tweede keer
gaat u via E linksaf bij F.
De doodlopende weg X doet volgens de reglementen niet mee.
Zonder opdracht zou u trouwens ook van D naar A gereden zijn!!

Parkeerterreinen met wegen

= b.v. boom of lantaarnpaal
= b.v. heg of plantsoen
A

B

C
= aangeduide parkeervakken

X

Z
Y
E

H

van X naar A
b.v.
: eerste weg L.
F
of b.v. : derde weg L. (bij C)
of b.v. : 2e weg L en dan einde weg L
(u kunt bij B nl. naar R en L)
van X naar Z: b.v.
: 1e weg R. (bij E rechtsaf.),
(de parkeervakken zijn huizen, dus u gaat dan gedwongen naar F,
De volgende opdracht luidt b.v. einde weg R (bij Y)
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