
AMBC ACHTERVELD                   SNERTRIT 2008 
 
Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en het Nederlandse 
Wegenverkeersreglement. 
 
Aanvulling op het reglement: 
 
A: Achter de routeopdrachten kan tussen haakjes een afgekorte (hulp-) aanwijzing van de 

 uitzetter voorkomen. De betekenis van de volgende afkortingen zijn: 
VADNA:  Verkeersborden Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig 
  beschouwen. 

 GA:  Grote Afstand 
B: De routeopdrachten moeten in oplopende nummervolgorde worden uitgevoerd, maar 

behoeven niet doorlopend genummerd te zijn. 
C: Een langs de route geplaatste situatietekening dient ter verduidelijking van die situatie. 

De situatietekening geldt vanuit elke richting. 
 
De lengte van de rit is 34 kilometer. De gemiddelde snelheid is 17 kilometer per uur. 
De uitzetters Joan Oostveen en Paddy Jans wensen u een leuke rit en veel succes. 
 
ROUTEBESCHRIJVING    C-klasse. 
 
Start bij de blauwe vlag in de Rentinckstraat 
1 einde weg rechts 
2 eerste weg links 
3 na lantaarnpaal en verkeersbord dat klopt asfaltweg rechts 
4 na “PJ” en “VAN OLDENBARNEVELTSTRAAT”, voor “Van oldenbarneveltstraat”, 

viersprong rechts 
5 viersprong oversteken 
6 einde weg links 
7 na bushaltebord en bushaltebord, bij WW en schikhek links 
8 na erwt en wortel links 
9 einde weg links 
10 na verkeersbord aanduidende einde bebouwde kom links (Vadna) 
11 na “20”, televisie en radioantenne weg links 
12 einde weg links 
13 na “28”, “32”, “DLW”, viersprong, draadspanner en isolator asfaltweg links 
 
A na kombord einde weg links (Jan van Arkelweg) 
 
14 na verkeersbord aanduidende einde bebouwde kom viersprong links 
15 na isolator en draadspanner “’t Jannendorp” links 
 
B na kombord einde weg rechts (Jan van Arkelweg) 
 
16 vierspronq rechts 
17 na derde viersprong en brug en twee slimmerikken, bij WW links (GA) 
18 voor paal met rode kop asfaltweg rechts 
19 na boerendozijn en gekkegetal “Klein Moorst” links 



20 na RC asfaltweg links 
21 einde weg rechts (Kolfschoterdijk) 
22 einde weg rechts (Kolfschoten) 
23 na “31”, “31”, rookworst en ampersand links 
24 na inktvlek, vlinder en bank links 
25 einde weg links (Goorsteeg) 
 
C VRW rechts (voorzichtig) 
D VRW oversteken 
E rechtdoorgaande weg volgen (= richting kerk) 
F driesprong rechts (Dorpsstraat) (= bij kerk) 
G na bushaltebord, voor “LINDENLAAN” links (Burg. Royaardslaan) 
 
26 na “B”, eenrichtingsweg rechts 
27 einde weg links 
28 eerste weg links 
29 einde weg rechts 
30 einde weg links (Vlieterweg) 
31 na situatieschets links 
32 na 5 verkeersborden rechts 
33 einde weg links 
34 na “PJ” en zwart gat links 
35 “P. Jansweg” links 
36 einde weg rechts 
37 bij poort, voor melkgever asfaltweg links 
38 einde weg rechts (Brinkkanterweg) 
39 niet tussen “SCHERPENZEEL” en “SCHERPENZEEL” doorrijden 
40 eerste weg links  
41 op rotonde tweede weg rechts 
42 na “PRINSENLAAN” viersprong links (Glashorst) 
43 na “TOM” en “MOT”, voor RC rechts 
44 einde weg rechts 
45 na nieuwste autokenteken links (u mag over de parkeervakken rijden) 
46 einde weg links 
47 VRW links 
48 op rotonde tweede weg rechts (Oud Willaer) 
49 na naam van de hoofdstad van Noord-Holland, “Voskuilerdijk” links 
50 na elfduizendelfhonderdenelf asfaltweg rechts 
51 na “H”, “I” en “G” asfaltweg rechts 
52 einde weg links (Kolfschoterdijk) 
53 viersprong rechts 
54 na bocht waar een adviessnelheid van 30 km/h geldt, voor “FOREST MOUNTAIN 

RANCH” rechts 
55 einde weg links 
56 einde weg rechts 
57 na brug, plaatsnaambord en 4-sprong, viersprong rechts (GA) 
58 einde weg rechts 
Finish, kaart binnen inleveren in De Moespot 
 


