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  VISCHPOORTRIT 4
 
Zondag 16 april a.s. organiseert de Elburgse automobielclub 
“de Ellerijders” haar 47e Vischpoortrit
Nationaal Kampioenschap Routebeschrijv
De rit zal verreden worden volgens de bepalingen van het NRR,
ATRR, Nationaal Reglement Puzzelritten
gepubliceerde jurisprudenties. 
 
A-klasse rijdt DRR 2000 (art. 1 t/m 15)
B-klasse rijdt DRR 2000 (art. 1 t/m 13)
C-klasse rijdt NRP 2021 
 
Start is vanaf 12.31 uur. Een rit van circa 3 uur,  rijdend in de
prachtige omgeving van Elburg. 
bedraagt € 20,- per equipe en moet worden overgemaakt 
op rek. NL58 RABO 0118 9780 47 tnv ACDE te Elburg.
Na betaling is uw inschrijving geldig.
 
Bij onvoldoende voorinschrijvingen is het mogelijk dat de rit niet 
doorgaat. Voorinschrijving sluit 8
 
Uitzetters/controleurs: Bertus Kolkman en Gerrit van A
 
Start en finish zijn in restaurant/partycentrum “de Haas”, 
Jufferenstraat 21 te Elburg. Gelieve te parkeren op grote 
parkeerplaats t.o. Jumbo, aan de Zwolscheweg. 
Hier is ook de daadwerkelijke start. 
 
Informatie en inschrijving mogelijk via onze site: 
www.ellerijders.nl.    Tot ziens op z

   
    16 
 
  april 
 
  2023 

 

                                                                                   

VISCHPOORTRIT 47 
april a.s. organiseert de Elburgse automobielclub  

Vischpoortrit. De derde rit in het NRF 
Routebeschrijving 2023.  

De rit zal verreden worden volgens de bepalingen van het NRR, 
Nationaal Reglement Puzzelritten, DRR en URR met reeds 

klasse rijdt DRR 2000 (art. 1 t/m 15) 
klasse rijdt DRR 2000 (art. 1 t/m 13) 

1 uur. Een rit van circa 3 uur,  rijdend in de 
prachtige omgeving van Elburg. Het inschrijfgeld voor alle klassen 

per equipe en moet worden overgemaakt  
op rek. NL58 RABO 0118 9780 47 tnv ACDE te Elburg.  
Na betaling is uw inschrijving geldig. 

inschrijvingen is het mogelijk dat de rit niet 
8 april. 

: Bertus Kolkman en Gerrit van Assen  

Start en finish zijn in restaurant/partycentrum “de Haas”, 
Jufferenstraat 21 te Elburg. Gelieve te parkeren op grote 
parkeerplaats t.o. Jumbo, aan de Zwolscheweg.  
Hier is ook de daadwerkelijke start.  

Informatie en inschrijving mogelijk via onze site:  
Tot ziens op zondag 16 april a.s. 


