
AMBC ACHTERVELD     WIJNRIT 2007 
 

Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en het 
Nederlandse Wegenverkeersreglement. 
Aanvullingen op het reglement: 
a. Parkeervakken dient u als berm te beschouwen. 
b. Indien de afkorting (MUG) achter een opdracht staat, betekent dit dat u 

uitsluitend Materiaal mag gebruiken dat kennelijk door de Uitzetter Geplaatst is. 
c. Door de uitzetter geplaatste situatieschetsen gelden ter plaatse vanuit alle 

richtingen. 
d. Indien een bord zichtbaar is, wordt de daarop aanwezige tekst en/of afbeelding 

geacht leesbaar en/of zichtbaar te zijn, uiteraard beoordeeld vanuit de rijrichting. 
e. Hekken worden geacht gesloten te zijn. 
f. Tot wijn worden ook dranken als port, sherry, martini, prosecco, champagne en 

andere schuimwijnen gerekend. 
 
De lengte van deze rit is 34 kilometer. De gemiddelde snelheid is 17 kilometer per 
uur. 
De uitzetters Henk en Jannie Hazeleger wensen u een leuke rit en veel succes. 

 

ROUTEBESCHRIJVING     A-klasse 

 

start bij blauwe vlag in de Rentinckstraat 

1. einde weg R (Jan van Arkelweg) 

2. na 2 namen van wijndruiven L 

3. einde weg R 

A. viersprong oversteken 

4. na H "27", situatieschets en ruiter te paard R 

5. 1e weg R 

6. "Wijnstraat" R 

7. einde weg R 

8. VRW R (Hessenweg) 

9. na "I" en bushaltebord viersprong L (Kon. Julianaweg) 

10. na brug, voor plaatsnaam in Utrecht "Postweg" L 

11. asfaltweg R (Moorsterweg) 

12. na "A" op de kop asfaltweg L 

13. na RC viersprong R 

14. einde weg R (Voskuilerdijk) 

15. na "50 M", "ORANJE", "BLAUW", "GROEN" en "GEEL" "Voskuilerweg" L 

16. na "27", voor verkeersbord aanduidende verkeersdrempel en verkeersdrempel L 

17. op rotonde 1e weg R (Stationsweg) 

18. op rotonde 1e weg R (Parallelweg) 

19. na "AMBC", schop, schoppen en "WIJNRIT", voor RC R  

20. einde weg R 

21. na "PARALLELWEG 132 - 136" weg R (De Nort) 

22. na Europees land waar de meeste wijn wordt verbouwd L (eventueel groene 

brievenbus negeren) 



23. 1e weg L (De Nort) 

24. na recept voor bisschopwijn L (eventueel groene brievenbus negeren) 

25. op rotonde 1e weg R (Stationsweg Oost) 

26. voor "50" L (Laagerfseweg) 

27. na wijnvlek klinkerweg L 

28. einde weg R 

29. na "WIJNRIT" en aanduiding van wijnkleur R (MUG) 

30. na brug, Hans en grietje L (MUG) 

31. op rotonde 2e weg R (Industrielaan) 

32. na "PRINSENLAAN" viersprong L (Glashorst) 

33. na H "100", waterijsje en magnum R 

34. einde weg R 

35. na wijnmaand L (u mag over de parkeervakken rijden) 

36. einde weg L 

37. VRW R 

38. na "VALLEI AUTO GROEP" viersprong R (Glashorst) 

39. na H "100", RC en wijnfles R 

40. na 5e wijnfles R 

41. einde weg R 

42. na datum waarop de AMBC Achterveld een puzzelrit organiseert L (u mag over de 

parkeervakken rijden) 

43. einde weg L 

44. VRW L 

45. op rotonde 2e weg R (Oud Willaer) 

46. na flessentrekker asfaltweg L 

47. asfaltweg R (Goorsteeg) 

48. "De Haar" L 

49. na "DE HAAR", "HUIGENBOSCH", "KOLFSCHOTEN" en "KOLFSCHOTERDIJK," bij 

"KOLFSCHOTEN", voor "20" "Kolfschoterdijk" L 

50. na RC "Dashorsterweg" L 

51. asfaltweg R 

B. viersprong oversteken 

52. na "AMBC" en 3e klinker R (Mug) 

53. einde weg L (Postweg) 

54. einde weg R 

55. na brug, naam van een wijnstreek en viersprong asfaltweg R 

56. einde weg R 

57. voor 3 plaatsnamen L (MUG) 

finish bij gele vlag, kaart binnen inleveren. 

 

Komt u er niet meer uit  of  besluit u de rit niet uit te rijden, wilt u dit dan 

melden: telefoonnummer De Moespot 0342 – 45 21 52 


