
             Uitnodiging 
Nationale Teamrit Puzzelen 

 

Hierbij heeft het bestuur van AMC ″The Skymasters″ het genoegen u uit te 

nodigen tot deelname aan de Nationale Teamrit Puzzelen 2016 
 

Datum:  Zondag 30 oktober 2016 
 

Startplaats:   Sport- en Gemeenschapscentrum Meulvliet 

Zoekweg 8 

4691 HT Tholen 
 

Starttijd team:  Toer-/Sportklasse: 09:31 tot 10:15 uur 

   Puzzelklasse:  11:01 tot 11:30 uur 
 

Klassen:   Puzzelklasse (deelnemers met geen ervaring) 

Toerklasse (C-rijders) 

Sportklasse (A-/B-rijders) 
        

 

Reglementen:   Puzzelklasse:  

Zeer eenvoudig puzzelreglement 

Toer- en Sportklasse:  

Beginners Reglement Routebeschrijving NRF uitgave 

2014 (denk om woonplaatsenregister NRF 2012 en 

verkeersboekje) 
 

Aantal trajecten:  Puzzelklasse:  2 (WILLEM en HANS) 

Toer- en Sportklasse: 3 (ROOD, WIT en BLAUW) 
 

Uitzetters:  Willem Olie en Hans Keuning 
 

Inschrijving:   Door inzending van inschrijfformulier en van 

betaling op bankrekening: NL21ABNA0506174603 

t.n.v. W. Olie. Onder vermelding van teamnaam. 
  

Inschrijfgeld:  Toer- en Sportklasse: € 75,-- per team (incl. lunch 4 

personen). Extra lunch € 14,50 per persoon. 

 Puzzelklasse: € 60,-- per team (incl. lunch  

4 personen). Extra lunch € 14.50 per persoon.  
 

Info:  www.skymasters.nl 

rittensporthk@msn.com 

Tel.: 06 51472135 (Hans Keuning) 

 
 

http://www.skymasters.nl/
mailto:rittensporthk@msn.com


Wat is de Nationale Teamrit Puzzelen 2016? 
 

De Nationale Teamrit is een open evenement, waaraan een ieder met een auto 

of motor kan deelnemen.  
 

De teamrit wordt verreden door teams bestaande uit twee equipes (met 

minimaal 2 personen per equipe) en bestaat voor alle klassen uit meerdere 

trajecten. 
 

De ene equipe krijgt een oneven startnummer (bijvoorbeeld 1.1) en de andere 

equipe een even startnummer (bijvoorbeeld 1.2).  

Het eerste cijfer (in dit geval 1) staat dus eigenlijk voor het team en het tweede 

cijfer voor de equipe. 
 

NIEUW: Puzzelklasse voor echte beginners (2 trajecten). 

Zij worden vanaf 10:30 uur met een kopje koffie/thee ontvangen. 

Het 1
e
 team start om 11:01 uur. U kunt starten tot 11:30 uur. 

 

De equipe met een oneven startnummer rijdt eerst het traject HANS en de 

equipe met een even startnummer eerst het traject WILLEM. Daarna volgt een 

lunchpauze van 60 minuten. 

In deze pauze is er dan de mogelijkheid om met elkaar te overleggen. 

Na de lunchpauze rijdt de equipe met een oneven startnummer het traject 

WILLEM en de equipe met een even startnummer het traject HANS. 
 

Toer- en Sportklasse voor C-, B- en A-rijders (3 trajecten). 

Zij worden vanaf 9:00 uur met een kopje koffie/thee ontvangen. Het 1
e
 team 

start om 9:31 uur. U kunt starten tot 10:15 uur. 
 

Het 1
e
 traject (ROOD ca. 34 km.) wordt door de Toer- en Sportklasse 

gezamenlijk verreden, onderling overleg is toegestaan. Daarna volgt er een 

pauze van 15 minuten, deze kosten zijn voor eigen rekening. 

Na deze pauze rijdt de equipe met een oneven startnummer het traject WIT (ca. 

32 km.) en de equipe met het even startnummer traject BLAUW (ca. 32 km.). 

Hierna volgt de lunchpauze van 60 minuten.  

In deze pauze is er dan de mogelijkheid om met elkaar te overleggen. 

Na de lunchpauze rijdt de equipe met een oneven startnummer het traject 

BLAUW en de equipe met een even startnummer het traject WIT. 

 
Mocht het u iets lijken om mee te doen, maar u hebt nog vragen, dan kunt u 

zich wenden tot het infoadres. 
 



INSCHRIJFFORMULIER: Nationale Teamrit Puzzelen 2016 
 

Ondergetekende wenst met het volgende team deel te nemen aan de 

Nationale Teamrit Puzzelen op 30 oktober 2016 
 

Naam vereniging : ……………………… (indien van toepassing) 
 

Naam team  : ……………………… (verplicht invullen) 
 

Wij willen inschrijven in de Sportklasse / Toerklasse / Puzzelklasse * 

(A- en B-rijders dienen in te schrijven in de Sportklasse, C-rijders in de 

Toerklasse en echte beginners in de Puzzelklasse) 
 

Equipe 1 

Naam bestuurder/ster* : ……………………….. 
 

Naam kaartlezer/es*    : ……………………...... 
 

Equipe 2 

Naam bestuurder/ster* : ……………………….. 
    

Naam kaartlezer/es*     : ……………………...... 
 

Naam teamleider(ster)*: ……………………….. 
 

Adres     : ……………………….. 
 

Postcode/Woonplaats   : …………    ……………………………… 
 

Telefoonnummer   : ……………………….. 
 

E-mailadres    : ……………………….. 
 

Gewenste starttijd   : ………………………..  
 

Aantal mensen dat aan de lunch meedoet: …….. 
 

Naam inschrijver(ster)*: ……………………….. 
 

Handtekening     : ……………………….. (indien per mail dan initialen) 
 

Dit inschrijfformulier dient uiterlijk 17 oktober 2016 binnen te zijn bij:  

rittensporthk@msn.com 

Per post versturen mag ook naar: 

W. Olie 

Acacia 39  

3224 EA Hellevoetsluis 
 

* = Doorhalen wat niet van toepassing is. 

mailto:rittensporthk@msn.com

