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Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en het 
Nederlandse Wegenverkeersreglement. 
Aanvullingen op het reglement: 
a. De teksten tussen haakjes achter routeopdrachten dienen alleen ter 

verduidelijking. Ze zijn uitsluitend bedoeld om u te helpen. Er zijn geen vallen op 
gebaseerd. 

b. Indien de afkorting (MUG) achter een opdracht staat, betekent dit dat u uitsluitend 
Materiaal mag gebruiken dat kennelijk door de Uitzetter Geplaatst is, met 
uitzondering van wegen.  

c. De oriënteringspunten die u tijdens de rit gebruikt heeft, zijn hierna voor u niet 
meer aanwezig, met uitzondering van wegen en wegsituaties.  

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. Borden met de tekst EIGEN WEG als niet aanwezig beschouwen. Wegen voorzien 
van deze borden mag u dus berijden, dit geldt ook als deze weg zichtbaar 
doodlopend is. 

f. Hekken worden geacht gesloten te zijn. 
g. Ter gelegenheid van het jubileum wordt deze puzzelrit verreden in een safaripark. 
h. Indien een persoon of een dier op een afbeelding gedeeltelijk 

zichtbaar is, is het afgebeelde deel oriënteringspunt. Het gezicht 
of de kop is voldoende om een persoon of een dier te kunnen 
herkennen.  

i. Tijdens deze jubileumrit wordt het oriënteringspunt jubileumlogo 
gebruikt. Hiernaast ziet u een voorbeeld van het jubileumlogo. 

 
De totale lengte van de rit is 47 kilometer en de totale rijtijd is 2 uur. Daarnaast is er 
onderweg een pauze van 15 minuten. 
 
De uitzetters Henk en Jannie Hazeleger en de controleurs Herman en Hanny Vrielink 
wensen u een leuke rit en veel succes. 
 
ROUTEBESCHRIJVING 
start bij blauwe vlag in de Rentinckstraat 
1. einde weg L 
2. na waarschuwingsbord aan boom viersprong R  
3. viersprong L (Kon. Julianaweg) 
4. nadat u het jubileumlogo en het oriënteringspunt net gepasseerd bent, gaat u 

weg L (voorzichtig, let op verkeer) 
5. na de kleuren van de ringen bij de openingsceremonie van de Olympische 

Winterspelen op 10 februari 2006 in Turijn, asfaltweg R  
6. U dient ervan uit te gaan dat u richting het zuiden rijdt. Er staat een oostenwind. 

U kiest op de viersprong de richting dat u de wind in de rug heeft. 



7. na wortels, knotels en bottels asfaltweg R 
8. op rotonde 2e weg R  

Artikel c. van de aanvullingen op het reglement is niet van toepassing tijdens de 
opdrachten 9 tot en met 16. 

Tijdens de opdrachten 10 tot en met 15 mag u over parkeervakken rijden. 

9. asfaltweg R ('t Zwarteland) 
10. na ellen L 
11. einde weg L 
12. viersprong L (Industrielaan) 
13. asfaltweg L ('t Zwarteland) 
14. na eend R 
15. na konijn R  
16. viersprong R (Industrielaan) 
17. op rotonde 2e weg R (Burg. Röell-laan) 
18. einde weg R (Brinkkanterweg) 
19. na jubileumlogo en ononderbroken lijn asfaltweg L (MUG) 
20. einde weg R (Ouderhorsterlaan) 
21. asfaltweg L (Broekerweg) 
22. na P R 
23. einde weg L (Heuvelsesteeg) 
24. na gemeentewapen klinkerweg R 
25. na jubileumlogo en "50 JARIG" asfaltweg R 
26. einde weg R 
27. na verkeersbord aanduidende voorrangskruispunt zijweg rechts 
28. voor "DOORGAAN VERKEERD" L 
29. einde weg L (Kooiweg) 
30. na logo van jubilerende autoclub "Munnikenweg" L 
 
Neutrale route: 
A. VRW L 
B. einde weg L (voorsorteren) (Rondweg West) 
C. asfaltweg R (voorsorteren) (Grote Beer) (= op 1e kruispunt bij verkeerslichten) 
D. viersprong oversteken (= kruising met Stationsstraat) 
E. 2e asfaltweg L (voorsorteren) (Galileistraat) 
F. doorrijden naar routecontrole 
Einde neutrale route. 
 
Controlekaart binnen afgeven. 
 
U heeft nu 15 minuten pauze. 
 
Deel II van de routebeschrijving ontvangt u 15 minuten nadat u de kaart bij 
binnenkomst heeft laten aftekenen. U dient uw vertrektijd zelf in de gaten te houden.  
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Neutrale route: 
G. vervolg uw route bij de oranje vlag 
H. VRW R 
I. viersprong R (voorsorteren) (Stationsstraat) 
J. denk om uw snelheid op de Stationsstraat (flitspaal) 
K. na viaduct en viaduct viersprong L (voorsorteren) (Rijksweg De Klomp) 
L. na verkeerslicht R ( is direct) (voorsorteren) (richting Renswoude Scherpenzeel) 

(Renswoudseweg) 
M. op rotonde 2e weg R (lange afstand) 
N. doorgaande weg door Renswoude volgen 
O. op rotonde 2e weg R (richting Scherpenzeel) 
P. op rotonde 3e weg R (Nijborg) 
Einde neutrale route. 
 
31. na "NIJBORG" asfaltweg L 
32. na jubileumlogo, voor 3 verkeersborden asfaltweg L (MUG) 
33. VRW R 
34. VRW R (Verl. Hopeseweg) 
35. na bushaltebord asfaltweg R (Holleweg) 

Tijdens opdracht 36 rijdt u in een brommobiel. Eventueel geparkeerde voertuigen 
belemmeren de doorgang niet. 

36. einde weg R 
37. VRW R 
38. op rotonde 2e weg R (De Dreef) 
39. viersprong R (voorsorteren) (Barneveldsestraat) 
40. 1e weg L (voorzichtig, dit is de weg in de eerste bocht) (Renessersteeg) 
41. na 1 asfaltweg R 
42. na viersprong, jubileumlogo en "BLW" R 
43. einde weg L (Postweg) 
44. einde weg R  
45. na brug viersprong R (Hessenweg) 
46. na staminee "Jan van Arkelweg" L 

Vanwege de vele reparaties aan wegen, de verhoogde kruisingsvlakken en de 
aanwezig klinkerstroken moet u tijdens het uitvoeren van de opdrachten 47 tot en 
met 52 de klinkers en klinkerstroken in de dorpskern van Achterveld als niet aanwezig 
beschouwen. De klinkerstroken in de verhoogde kruisingsvlakken en in de wegen 
moet u als asfalt beoordelen. 

47. asfaltweg L 
48. na 2e asfaltweg asfaltweg R 
49. voor auto op vangrail aardharsweg R 



50. asfaltweg R 
51. asfaltweg L 
52.  einde weg R 
53.  voor "JUBILEUM AMBC ACHTERVELD" links 
 finish, kaart inleveren in De Moespot. 


