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Routebeschrijving B en C-Klasse

1 Deze rit wordt verreden volgens de bepalingen van het puzzelreglement Midden-Nederland en 
onderstaande aanvullingen.

2 De routeopdrachten moeten in oplopende nummervolgorde worden uitgevoerd, maar behoeven 
niet doorlopend genummerd te zijn.

3 Achter de routeopdrachten kunnen tussen haakjes afgekorte (hulp-)aanwijzingen voorkomen. De 
betekenis van de volgende afkortingen zijn :

 GA: Grote afstand
 MUG: Uitsluitend materiaal gebruiken dat kennelijk door de uitzetter is geplaatst, met uitzondering 
van (materiaal benodigd voor de beoordeling van) wegen en wegsituaties.

4 Een langs de route geplaatste situatietekening dient ter verduidelijking van die situatie. De 
situatietekening geldt vanuit elke richting.

5 Parkeervakken dient u als berm te beschouwen.
6 In de routebeschrijving en/of langs de route is geen val gemaakt op de grootte van spaties6 In de routebeschrijving en/of langs de route is geen val gemaakt op de grootte van spaties.
7 Geopende hekken worden geacht gesloten te zijn. 

In - en opritten naar wei- en bouwlanden worden geacht zichtbaar doodlopend te zijn.
8 Eigen wegen als niet aanwezig beschouwen.
9 Als een deel van een persoon of object is afgebeeld dan is het in werkelijkheid de hele persoon of 

het hele object.
10 Een stempelcontrole blijft ook zonder vlag geldig.

Duur van de rit : 120  Min                                       Lengte : 40 km

Laat de uitzetters even weten als u, om welke reden ook, deze puzzelrit niet kunt uitrijden.
Tel 06-10946565. De uitzetters en controleurs van deze rit wensen u veel plezier en succes!

Start bij de blauwe vlag, deze wordt geacht te staan in de Rentinckstraat te Achterveld.

1 Einde weg rechts
2 Na naam van de zevende maand van het oorspronkelijke Romeinse jaar weg links
3 Eerste weg rechts
4 Einde weg rechts
5 Einde weg links (Jan van Arkelweg)
6 Na eerste Albert Heijn winkel asfaltweg links
7 Einde weg rechts7 Einde weg rechts

A Viersprong oversteken

8 Na schaapje weg rechts
9 Eerste weg rechts
10 Na de Lange Jaap eerste weg rechts
11 Einde weg rechts11 Einde weg rechts
12 Einde weg rechts (Hessenweg)
13 Na " 't Laantje" viersprong rechts
14 Na viersprong en viersprong, viersprong links
15 Na RC en RC asfaltweg links (Emelaarseweg)
16 VRW rechts (GA)(rustig rijden!)
17 Na verkeerslicht weg links (Horsterweg)
18 Na brug en verkeerslicht weg links
19 Na vlag van land dat het Europees kampioenschap voetbal heeft gewonnen weg rechts (MUG)
20 Einde weg links
21 VRW links
22 Na verkeerslicht eerste weg rechts
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23 Na "P" en drie vlaggenmasten, na drie vlaggenmasten en een karrenwiel, na acht hoefijzers en 
een paard met ruiter, na "23" en "17  19" weg rechts

24 Einde weg rechts
25 Eerste weg rechts
26 Na verkeerslicht VRW rechts
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B Na verkeerslichten VRW oversteken
C Na brug en bushaltebord "Zuiderinslag" links (voorsorteren)
D Op rotonde tweede weg rechts (rechtdoor)

32 "Klepelhoek" rechts
33 Na boter, kaas en eieren weg links
34 Einde weg links34 Einde weg links
35 Einde weg rechts
36 Bij verkeersbord aanduidende overweg zonder overwegbomen, voor P "Ambachtsweg" links
37 Einde weg rechts
38 Na logo van Albert Heijn, voor dobbelsteen klinkerweg links
39 Asfaltweg links
40 Na spoorwegovergang asfaltweg links (Leusbroekerweg)
41 Na brug, "50 M" en drie eikels viersprong rechts41 Na brug, 50 M en drie eikels viersprong rechts
42 Na windwijzer zandweg rechts
43 Op rotonde 1e weg rechts
44 Op rotonde 1e weg rechts
45 Na tractor, laars, huisdier, spa, riek, "UITRIT VRIJHOUDEN", kroon en "PARALLELWEG" 

asfaltweg rechts
46 Na fluit en betonnen paal klinkerweg rechts

(parkeervakken als niet aanwezig beschouwen, u mag er overheen rijden)
4 Ei d li k47 Einde weg links
48 Asfaltweg rechts
49 Na kameel eerste weg links
50 Na "DE NORT" en "PARALLELWEG", voor schicht klinkerweg rechts
51 Einde weg links
52 Einde weg rechts
53 Op rotonde eerste weg rechts
54 "Laagerfseweg" links54 "Laagerfseweg" links
55 Na hanenkam , posthoorn, duiventil, windwijzer, windwijzer en wapen, voor containerschip 

klinkerweg links
56 Na "DAVELAAR", "Lambalgseweg", brug en "SCHERPENZEEL" "Burg. Roëll-laan" links
57 Op rotonde tweede weg rechts
58 Asfaltweg links
59 Na eerste zevenhonderdvijftig, tweede zevenhonderdvijftig en derde zevenhonderdvijftig weg 

rechtsrechts
60 Einde weg rechts
61 VRW links
62 Op rotonde tweede weg rechts
63 Na P, asfaltweg rechts (Goorsteeg)
64 Na tien eikenbomen aan uw rechterhand, bij WW en P asfaltweg links
65 Na tweede bushaltebord, "HUIGENBOSCH", asfaltweg, "KOLFSCHOTEN", P en tweede 

bushaltebord "Kolfschoterdijk" links
66 Vi ht (M t )66 Viersprong rechts (Moorsterweg)
67 Einde weg links
68 Einde weg rechts
69 Na brug, kombord "ACHTERVELD" en viersprong viersprong rechts
70 Einde weg rechts
71 Na "W. VAN AMERSFOORTSTRAAT" en bibliotheek klinkerweg links

Finish bij de gele vlag deze wordt geacht te staan in de Rentinckstraat te AchterveldFinish bij de gele vlag, deze wordt geacht te staan in de Rentinckstraat te Achterveld.

Kaart binnen inleveren (in de Moespot)!
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