
R.M.C.-rit 27 april 2022  KONINGSDAG       SPORT-/TOERKLASSE 
 

 
De gemiddelde snelheid voor deze rit is 18 kilometer per uur. 
 
Aanvullingen en/of wijzigingen op het R.M.C.-reglement: 

- Vetgedrukte routeopdrachten (of delen daarvan) bevatten geen val. 
-  Op cursieve tekst in de routebeschrijving is het reglement niet van toepassing. 
- Let op: in deze rit komt een aantal miniatuurverkeersbordjes voor. Deze zijn door ons 

functioneel geplaatst, dat wil zeggen, zoveel mogelijk op plaatsen waar ze volgens de 
verkeerswetgeving (ongeveer) geplaatst dienen te zijn. 

- In de rit gebruikte (officiële) straatnaamborden, (verkeers)borden ‘doodlopende weg’ 
en borden ‘DLW’ mogen zich zowel rechts als links en/of achterwaarts bevinden. 

- Indien de afkorting (MUG) achter een routeopdracht 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. 

- Vragen en/of opdrachten, voorkomend in de routebeschrijving, dienen beantwoord 
en/of uitgevoerd te worden. 

-  Door de uitzetters geplaatste situatieschetsen van wegsituaties zijn geldig. 
-  Mondelinge en/of schriftelijke opdrachten van bemande routecontroles moet u 

uitvoeren. 
 

 
 
Bij problemen kunt u bellen met: 06-118 108 14  (Martijn van den Belt) 

06-418 748 22  (Robert Koster),  
     06-514 705 31  (Johan Koster) 
 

- Start bij blauwe vlag 
 

Routebeschrijving: 
 

1. Na  “Sponsor Sanderman wenst u allen een    

             een gezellige rit en Koningsdag toe” 1e weg rechts (MUG) 

2. “Nijverheidstraat” rechts      

3. Op rotonde 1e weg rechts  (“Nijverdalseweg”) 

4. Asfaltweg rechts    (“Jutestraat”) 

5. - De naam van het Rijssens volkslied is “Mooi Riessen”. Als deze bewering correct is, 

gaat u eerste weg links 

- De naam van het Rijssens volkslied is “Tusken 't heed en bos en akker”. Als deze 

bewering correct is, gaat u tweede weg links 

6. Asfaltweg links 

7. Einde weg links   (“Morsweg”) 

8. Op rotonde 3e weg rechts 

9. Na naam van langste maand van 2021 1e weg rechts (MUG)    

10. 1e weg links  

11. Asfaltweg rechts   (“Spoelerstraat”) 

12. Op rontonde 2e weg rechts  

13. – De afkorting R.I.V.M. betekent Rijksinstituut voor Vaccinatie en Milieu. Als deze    

   bewering correct is, gaat u eerste weg links 

   – De afkorting R.I.V.M. betekent Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Millieu. Als 

      deze bewering correct is, gaat u tweede weg links 



  –  De afkorting R.I.V.M. betekent Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu. Als deze 

      bewering correct is, gaat u derde weg links 

14. Asfaltweg rechts   (“Kryptonstraat”) 

15. Einde weg rechts   (“Butaanstraat”) 

16. Einde weg links   (“Plaagslagen”) 

17. Na naam van dag en datum van de eerste winterdag in 2021 1e weg rechts (MUG) 

18. Voorrangsweg links  (“Nijverdalseweg”) 

19. Voorrangsweg rechts 

20. Op rotonde 2e weg rechts  (“Kalanderstraat”) 

21. Driesprong rechts    (“Kalanderstraat”) 

Rechts aan de route ziet u een afbeelding van een Nederlandse sportwagen: de Spyker   

Spyder. De foto is gemaakt tijdens de deelname van deze auto aan de 24 uur van Le 

Mans in 2007 (MUG) 

- Hij finishte toen in de top 5. Als deze bewering waar is, dan noteert u de letter van de 

eerste onbemande routecontrole. 

- Hij finishte toen buiten de top 5. Als deze bewering waar is, dan noteert u de letter van 

de tweede onbemande routecontrole. 

- Helaas heeft hij toen de finish niet gehaald, maar viel uit met koppelingsproblemen. Als 

deze bewering waar is, dan noteert u de letter van de derde onbemande routecontrole. 

22. Voorrangsweg links  (“Morsweg”) 

23. Op rotonde 3e weg rechts  (“Noordermorssingel”) 

24. Na elf viersprong rechts 

25. Op rotonde 3e weg rechts  (“Morsweg”) 

26. Op rotonde 3e weg rechts  (“Nijverheidsstraat”) 

27. Na verkeerdbord rechts (MUG)  

28. Op rotonde 2e weg rechts  (“Reggesingel”) 

29. Op rotonde 1e weg rechts  (“Wierdensestraat”) 

30. “Oosterhofweg” links 

31. Na “PARK DE ESCHHORST” eerste weg rechts 

32. Voorrangsweg links 

33. Eerste weg rechts   (“Schapendijk”) 

34. “LENTFERSWEG” rechts 

35. Na booster links (MUG)   

36. Einde weg links 

37. Vierspong links  

38. Bij “BERKENLAAN” (linksstaand), “Nieuwlandsweg” rechts  

39. Eerste weg links 
40. Voorrangsweg links  (“Markeloseweg”) 

41. Eerste weg rechts   (“Kruisweg”) 

42. Na getal voor bakkersdozijn eerste weg rechts 

43. Eerste weg links 

44. Einde weg rechts 

45. Op rotonde 3e weg rechts  (Arend Baanstraat) 

46. Na bankje rechts 

47. Einde weg rechts 

48. Einde weg rechts   (“Brekeldlaan”) 

49. Bij bord met witte pijl bij witte P links   

50. Asfaltweg links 

51. Asfaltweg rechts    (“Brekeldlaan”) 

52. Driesprong rechts    (“Brekeldlaan”) 



53. Na voorrangsweg, voorrangsweg links 

54. Op rotonde 1e  weg rechts 

55. Op rotonde 2e weg rechts 

56. Op rotonde 3e weg rechts (“Reggesingel”) 

57. Op 2e rotonde 2e weg rechts 

58. Op rotonde 3e weg rechts (“Nijverheidsstraat”) 

 
- Finish bij blauwe vlag     

- Routecontrolekaart binnen inleveren. 

 

Uitzetters: 

Martijn van den Belt 

Robert Koster 

Johan Koster 

 
 


