
 

Jubileumrit               R.M.C.   

12 september              2020 

Uitzetters:   Johan Koster en Jan Hammink                       
 
Goedenavond, 
 
Welkom bij onze jubileumrit. Het is jammer dat door 
de corona bijna alle gezelligheid voor en na de rit 
verloren gaat. Wij  hebben getracht er een rit van te 
maken die ook enigszins terugblikt in de 
geschiedenis van de vereniging. Uit diverse oude 
ritten hebben we vallen geselecteerd en in deze rit 
verwerkt. Ook de door de leden ingestuurde vallen 
zijn, soms enigszins aangepast, opgenomen in de 
rit. Tussen haakjes achter de routeopdrachten is 

soms de herkomst van de vallen aangegeven. 
 
Bij onoverkomelijke problemen of calamiteiten (bordjes weg) kunt u 
bellen met de uitzetter: 06 20146854. 
Gemiddelde snelheid voor deze rit is dezelfde als die van een 
marathonloper die de 42195 meter loopt in twee uur, zes minuten en 
vijfendertig seconden. 
Aanvullingen op het reglement: 

 

• Vetgedrukte opdrachten of delen van opdrachten  bevatten geen val. 
 
Routebeschrijving: 
 
Start bij blauwe vlag. 
 

1. Na vijfenzeventig en jaar rechts (Bertus van der Horst) 

2. Viersprong rechts 

3. Op rotonde eerste weg rechts 

4. Einde weg  rechts ( Is voor garage Beltman) 

5. Na namen van zuivelprodukten links (Jan en Marion Hammink 1995) 

6. Einde weg links  

7. Op rotonde eerste weg  rechts (Noordermorssingel) 

8. Viersprong rechtdoor en daarna op dezelfde viersprong linksaf. 



9. Weet u hoe lang de Rijssense  Motor Club bestaat? Denk u 70 jaar of minder dan gaat u 
na “R.M.C.”  1e  weg rechts. Denkt u anders gaat u rechtdoor. (Cor van Dijk 1985) 

10.  Na papagaai rechts 
11. Op rotonde tweede weg rechts 
12. Een emmer met een ledig gewicht van 500 gram kan maximaal 10 liter                         
vloeistof bevatten.  
Wat weegt de emmer als hij gevuld wordt met 5 liter vloeistof, waarvan het soortelijk 
gewicht 2 gram per kubieke centimeter bedraagt?  
Denkt u minder dan 5,5 kilo dan gaat u 1e  weg links (Ethaanstraat) 
Denkt u meer dan 5,5 kilo dan gaat u 2e  weg links (Argonstraat) 
Denkt u precies 5,5 kilo dan gaat u 3e  weg links (Neonstraat) 
14. Einde weg links (Butaanstraat) 
15. Viersprong rechts (Ligtenbergerdijk) 
16. Voor “eReMCe” links 
17. Na lepels, messen en vorken  rechts  
18. Einde weg rechts 
19. Er zijn vier opeenvolgende getallen die als je ze bij elkaar optelt als  
       uitkomst 90 hebben. 
       Vermeld deze getallen in de vakjes 21, 22, 23 en 24 van uw routekaart. 
20. Na kip links (voorrangsweg voorzichtig oversteken) 
21. Na “R.M.C.”, 1000 grassprietjes, “R.M.C.”,  4 grassprietjes, “R.M.C.”,   
      10000 grasprietjes en “R.M.C.”  rechts 
22. Na “MATTENBIES” einde weg  .......................................... L (Drostendijk) 
23. Bij “DROSTENDIJK”  .......................................................... L (Veendijk) 
24. Denemarken bestaat uit meer dan 25 eilanden. Is dit juist dan gaat u einde  
      weg rechts, is het niet juist dan gaat u einde weg links. (Familie Koster 2011) 
25. Na Engelse vlag L (Familie  Koster 2011) 
26. Einde weg rechts (Middeldijk) 
27. Na “R.M.C.”, 10 groene hooiballen en 144 zonnepanelen links 
28. Over de A1 en na wegsituatie en voor verkeerdbord rechts 
29. Rechtsaf parkeerplaats op 
30. Einde weg rechts 
31. Asfaltweg links 
32. Als u denkt dat de Nederlandse Olympische ploeg tijdens de Olympische spelen van 
Atlanta in 1996 precies 19 medailles won, gaat u viersprong rechts. Als u denkt dat de 
Nederlandse ploeg tijdens de genoemde spelen precies 21 medailles won, gaat u viersprong 
links. (Medailles voor een ploeg dienen als 1 te worden geteld.)(Jan en Marion Hammink 
1997) 
33. “Postweg” links 
34. “Leusmanweg” links 
35. “Winterkamperweg” links 
36.  Viersprong rechts (Hochtweg) 
37. Een oude flauwe grap. Bij de boerderij met nr. 6 ziet u links van de weg   
       een kunstwerk in het water. Wat ziet u dan rechts? Schrijf DIT op in de    
       kaart. 
38. Na “1000000”  links 
39. Na ritpijl  rechts 



40. Na plaatsnaam links(Als u denkt deze opdracht niet te kunnen uitvoeren  
      gaat u rechtsaf) 
41. Na twee plaatsnamen links(Als u denkt deze opdracht niet te kunnen  
      uitvoeren gaat u rechtsaf) 
42. Na drie plaatsnamen links(Als u denkt deze opdracht niet te kunnen  
      uitvoeren gaat u rechtsaf) 
43. Einde weg rechts 
44. Einde weg rechts 
45. Eerste weg rechts 
46. Einde weg links 
47. Door een vierletterwoord in te vullen op de puntjes kunt u vier  
      woorden maken. 
            ....room                ....boom                     ....hout                         hagel.... 

      Na de oplossing van deze puzzel eerste weg links. (Marleen de Jong) 

48. Einde weg rechts (Diependaalseweg) 

49. Vrw links (Voorzichtig; de maïs belemmert het uitzicht naar links) 

50. Op rotonde eerste weg rechts. 

51. Na de oplossing van het hieronder staande beeldraadsel rechtsaf (Bertus van der Horst) 

   + se       

 

52. Voorrangsweg rechts 

53. Op rotonde eerste weg rechts 

54. Asfaltweg links 

55. Na een leeg pak melk R  
56. Na “LENFTERSWEG” en “LENTFESRWEG”  links 
57. Een speciaal punt. U moet de route zoeken aan de hand van de kralenketting die 
hieronder is afgebeeld. De kleur van de kralen bepaald de route. 
                  
= 1R                =1L                 =2R                  =2L                 =3R                   =3L              =4R 

De ketting (houd normale leesrichting aan):             
 

 
Als u er niet uit komt rijdt dan naar de routecontrole bij Lentfersweg 39 die u weer op de 
route zet. 

 
58. Viersprong rechts (Karel Doormanstraat) 
59. Op rotonde tweede weg rechts (Parkweg) 



60. Eerste weg rechts (Oosterhofweg) 
61. Na routecontrole rechts (Cor van Dijk 1985) 
62. Einde weg links (Enterstraat   doe voorzichtig) 
63. Na “R.M.C.” links (Wethouder H.H. Korteboslaan) 
64. Na  “101” ,  hortensia,  “POELIER SLOT” ,  bel, 10 koppen, buitenlamp,  
       “75” , conifeer, “WEGSLEEPREGELING”  en fiets  links 
65. Einde weg rechts 
66. Viersprong links 
67. Vrw  rechts 
68. Op rotonde derde weg rechts 
69. Op rotonde eerste weg rechts (Farenheitstraat) 
70. Als u denkt dat als u de driehoek Rijssen – Oslo – Rome tekent op  
      een landkaart deze driehoek slechts één scherpe hoek heeft gaat u  
      eerste weg rechts. Denk u anders dan rijdt u rechtdoor naar de controle. 
71. Eerste weg links (Nijverheidsstraat) 
72. Op rotonde tweede weg rechts 
 

Finish bij blauwe vlag. 
 

 

Lever uw routecontrolekaart in de doos bij de Firma Sanderman in. 
De uitslag volgt zo spoedig mogelijk op de website van de R.M.C. en prijzen 

worden u toegezonden. 
Wij hopen dat u een plezierige rit hebt gereden,  

danken de firma Sanderman voor de gastvrijheid als start en 
finishlocatie. 
                       
             Johan Koster en Jan  Hammink. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.rijssen-holtensnieuwsblad.nl/nieuws/algemeen/1006109/autopuzzelrit-r-
m-c-vol-instinkertjes 
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