
               Allerhanderit 9 september 2007 – A.M.B.C., Achterveld. 
Let op: Dit is de routebeschrijving voor de C-klasse !!! 
De puzzelrit  wordt verreden volgens het puzzelreglement Midden- 
Nederland en onderstaande aanvulling: 
De afkorting (VADNA) achter een routeopdracht betekent: Verkeersbord(en) 
Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig beschouwen. 
Parkeervakken als berm beschouwen. 
Lengte van de rit:  32 kilometer. 
Gemiddelde snelheid: 20 kilometer per uur. 
                                  
Routebeschrijving. 
Start bij de blauwe vlag. (In de Rentinckstraat) 
1.  na blauwe vlag L 
2.  viersprong R 
3.  tweede viersprong L (Jan van Arkelweg) 
4.  na naam van een Ajaxied, bij schrikhek L 
5.  einde weg L 
6.  na situatieschets en gepimpte RC L 
7.  VRW R (Hessenweg) 
8.  na bushaltebord (meteen al aanwezig) en WW R (Stoutenburgerlaan) 

                    
9.  na brug, voor logo van de Staatsloterij R (VADNA) 
10.  einde weg R 
11.  asfaltweg L (dus niet het viaduct overgaan) 
12.  VRW L (lange afstand) 
13.  na verkeerslicht R 
14.  einde weg R 
15.  na naam van een luchtvaartmaatschappij L 
16.  asfaltweg L 
17.  VRW R 

 
18.  na viaduct R (voorsorteren Amersfoort-Noord) (Outputweg) 
19.  na “70” en “AMERSFOORT” viersprong L (voorsorteren Hardwareweg) 
20.  asfaltweg L 
21.  voor de namen van drie Italiaanse automerken R 
22.  einde weg R                                                               
23.  na 53ste kaart van een kaartspel L 
24.  na knotels in een hiepeltje L 
25.  einde weg L 
26.  na “DLW” links van de weg en “OUTPUTWEG” asfaltweg L (asfaltweg 
                                                                     rechts als rechtdoor beschouwen) 
27.  asfaltweg L (Hardwareweg) 

                                                                            (vervolg z.o.z.) 



 
28.  einde weg L (Plotterweg)                                                                               
29.  na “P” en witte pijl, bij “i” L 
30.  eerste weg R 
31.  viersprong R              

  A. na “COMPUTERWEG” en verkeerslicht VRW oversteken 
                                                                             

32.  asfaltweg L (Terminalweg) 
33. “Databankweg” L      
34.  na naam van het bekendste liedje welke is geschreven door Annie M.G. 

Schmidt asfaltweg R 
35.  VRW R 
36.  na “DATABANKWEG” asfaltweg R  
37.  na kaboutermuts en pion asfaltweg R 
38.  VRW L 
39.  asfaltweg R (Beeldschermweg) 
40. VRW L (Basicweg) 
41. asfaltweg R (Fortranweg) 

 
42. na “A” L 
            M 
            B 
            C 
U mist de opdrachten nummer 43. en nummer 44., dit zijn opdrachten voor 
de A-klasse en B-klasse, u kunt dus gewoon doorgaan met opdracht 45. 
 
45. VRW L (Basicweg) 
46. na “ALLERHANDERIT” R 
47. na de uitkomst van negentien min twee maal vijf L 
48. einde weg L 
49. klinkerweg R 
50. na oudhollands gerecht R (weg links is rechtdoor) 

 51. einde weg R 
  
52.  na palindroom L 
53.  einde weg L 
54.  klinkerweg R 
55.  na snert R 
56.  einde weg L 
57.  asfaltweg L (Basicweg) 
B.  weg naar links volgen 
58.  viersprong L (Outputweg) 
59.  VRW R 



60.  eerste asfaltweg L (voorsorteren, let op is naar de A 28) 
 C.  invoegen op de A 28 
 D.  na plusminus 800 meter afslag 7 benutten (richting Leusden) 
E. na “150 M” VRW L (richting Leusden) 
F. op rotonde eerste weg R (let op, is rechtdoor richting Leusden) 

 
61. na verkeerslicht, op rotonde 2e weg R 

 62. na verkeerslicht viersprong L (voorsorteren, Asschatterweg) 
 63. na “ALLERHANDERIT” en halve fles en hele fles L 
 64. einde weg R 
 65. einde weg L                                                                                         
 66. na  “ASSCHAT” asfaltweg L (richting Achterveld) 
 67. na “ACHTERVELD GEM. LEUSDEN”, viersprong en de namen van drie         
       planeten viersprong R (lange afstand) 
 68. einde weg R 
 69. bij “AMBC” L 
       Finish bij de gele vlag, a.u.b. controlekaart binnen in  
       De Moespot afgeven. 
 
 
 
 
 


