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TRAJECT 2 – RIT A  
“DE ASHISH EN VASHISHT SHAAYOO MEERKEUZE RIT” (SRA-C, SRA-D, 

SRA-E, SRA-F, SRA-I) 
 
Beginpunt 
HP07/VTC03 

Kochstraat met ca. 50 meter achter u SARK Clubhuis, Ri Globaal Z 

IPT0 17:00 uur 
 
Eindpunt 
HP11 

De Passiebloemstraat met ca. 100 meter achter u de Stanvastestraat, Ri 
Globaal Z 

IPT0 17:30 uur 
 
Rijtijd 30 min 
Afstand 3.58 km 

 
 
Opdracht: 
Na de rust bij het clubhuis is het nu tijd om de laatste rally van het jaar weer op te pakken. 
Zoals u weet zou Burna Boy vandaag optreden in Suriname en was het dus moeilijk voor de 
uitzetters van deze rit om een keuze te maken tussen het uitzetten van de rally of om naar de 
show te gaan. De uitzetters van deze rit, Ashish en Vashisht, hebben vanzelfsprekend gekozen 
voor het uitzetten van deze rally. Gelukkig ook, want de show is verschoven! Echter konden 
zij geen keuze maken tussen de te berijden ritten. Daarom dient u als rallyrijder deze keuze te 
maken door de vier deelritten in nummervolgorde uit te voeren waarbij u moet kiezen tussen 
de ritten die geplaatst zijn in de kolommen genoemd naar de uitzetters van deze rit. Per deelrit 
kiest u de rit die u het eerst reglementair kunt uitvoeren.  
 
De keuze uit de te berijden ritten moet gemaakt worden uit: T-rit waarbij de kortste route 
geconstrueerd moet worden van punt A naar punt B via de genummerde T’s in 
nummervolgorde op kaart 2 op pagina 3; de balk van de T mag nimmer ononderbroken gebruikt 
worden (SRA-E), straaldiagram (SRA-I), gestileerde blinde lijn op pagina 2 waarbij u rijdt van 
punt A naar punt B (SRA-E), routebeschrijving (SRA-C), foto-oriëntatie waarbij de pijl op de 
foto de te volgen rijrichting aangeeft en de foto rechtsonder in de kolom sluit de deelrit af 
(SRA-F) en gestileerde bol-pijl volgens systeem d (SRA-D). 
 
DEELRIT I 

Ashish Vashisht 
1. einde weg links 
2. einde weg rechts 

1.           2.          3.         4.  
 
HP08 Na het uitvoeren van deelrit I bevindt u zich in de Zinniastraat met ca. 40 

meter achter u de Gemenelandsweg, Ri Globaal Z 
IPT0 17:02 uur 
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DEELRIT II 
Vashisht Ashish 

 

1.          2.             3.  
    428 m              245 m               40 m 

 
 
HP09 Na het uitvoeren van deelrit II bevindt u zich in de Wonglaan met ca. 69 

meter achter u de Zonnebloemstraat, Ri Globaal W 
IPT0 17:10 uur 

 
DEELRIT III 

Ashish Vashisht 

 

1. 81 m      20:30 uur 
2. 94 m      20:35 uur 
3. 160 m    15:30 uur 
4. 188 m    08:30 uur 
5. 228 m    08:30 uur 
6. 170 m    03:25 uur 
7. 260 m    21:30 uur 
8. 100 m    14:35 uur 
9. 210 m    15:30 uur 
10. 275 m    20:30 uur 
 

 
HP10 Na het uitvoeren van deelrit III bevindt u zich in de Fajalobistraat met 

links van u Stichting Lobi, Ri Globaal O 
IPT0 17:25 uur 
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DEELRIT IV 
Vashist Ashish 

KAART 2 

 

1. 100 m A3 
2. 250 m A3 
3. 150 m A7 
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TRAJECT 2 – RIT B 
“DE HO-HO-HO LUCHTFOTOPUNTENRIT” (SRA-E) 

 
Beginpunt 
HP11 

De Passiebloemstraat met ca. 100 meter achter u de Stanvastestraat, Ri 
Globaal Z 

IPT0 17:30 uur 
 
Eindpunt 
HP12 

Aidastraat met ca. 65 meter voor u de Chopinstraat, Ri Globaal Z 

IPT0 19:00 uur 
 
Rijtijd 90 min 
Afstand N.V.T. 

 
 
Opdracht: 
Bij deze Ho-Ho-Ho luchtfotopuntenrit rijdt u van het beginpunt A, via de luchtfotopunten, naar 
het eindpunt B via de op de luchtfoto’s op pagina 5 tot en met 9 voorkomende wegen. De 
punten zijn aangeduid middels de punten van de benoemde pijlen. Deze pijlen zijn benoemd 
middels letters of getallen uit de tekst “M U R P H Y ’ S 22”. U dient alle letters, getallen en 
cijfers uit de voornoemde tekst aan te doen. Eventuele goede routecontroles bevinden zich in 
een straal van 40 meter van de aangegeven punten.  

 
Opmerking: er is geen ORC geplaatst in het begin- en eindpunt van deze rit. 
 
 

Er wacht een verrassing in één van de punten, dus doe je uiterste best!! 
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TRAJECT 2 – RIT C 
“DE KLOKKEN EN ROUTEBESCHIJVING COMBIRIT” (SRA-C, SRA-H) 

 
Beginpunt 
HP12 

Aidastraat met 65 meter voor u de Chopinstraat, Ri Globaal Z 

IPT0 19:00 uur 
 
Eindpunt 
HP14/FC 

Parking op het achterterrein van de International Mall of Suriname, Ri 
Globaal W 

IPT0 19:45 uur 
 
Rijtijd 45 min 
Afstand 9.03 km 

 
 
Opdracht: 
Om u te brengen naar de finish bij Murphy’s Irish Pub, waar u een drankje kunt halen en lekker 
kunt napraten, zal er gebruik worden gemaakt van een combinatie van een klokkenrit en een 
routebeschrijving. Rijd van het beginpunt naar het eindpunt van deze rit door eerst deelrit A en 
vervolgens deelrit B uit te voeren. Na het uitvoeren van de laatste opdracht van deelrit A, dient 
u ongeveer 130 m door te rijden naar HP13, waarna u uw route vervolgt middels deelrit B.  
 
Het volgende geldt voor de deelritten: 

§ Deelrit A – Klokkenrit: 
Rijd van HP12 naar HP13 middels de klokkenritopdrachten op pagina 11 over wegen. 
De te volgen richting is als volgt aangegeven: u komt vanuit de richting van de 
minutenwijzer en gaat in de richting van de urenwijzer. 

§ Deelrit B – Routebeschrijving: 
Rijd van HP13 naar HP14/FC middels de routeopdrachten 1 t/m 6. 

 
HP13 Na het uitvoeren van opdracht 11 van de klokkenrit bevindt u zich in 

Ringweg-Zuid met ca. 60 meter achter u de Leo Heinemannstraat, Ri 
Globaal W 

IPT0 19:18 uur 
 
 
 

Let op! 
Na deze rit volgt de FC!! 
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DEELRIT A: KLOKKENRIT 
 

1. 65 m 

 
2. 475 m 21:00 uur 
3. 460 m 15:00 uur 
4. 345 m 15:00 uur 
5. 265 m 12:15 uur 

6. 240 m 

 

7. 265 m 

 
8. 320 m 09:00 uur 
9. 200 m 20:30 uur 

10. 145 m 

 
11. 345 m 23:45 uur 

 
 
 
DEELRIT B: ROUTEBESCHRIJVING 
 

1. na 2 wegen L 
2. einde weg L 
3. na “BUILDING DEPOT SURINAME” L 
4. 1e gelegenheid L 
5. 1e gelegenheid R 
6. 1e gelegenheid L 

 


