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Bijzonder reglement 
1. Dit traject wordt verreden volgens de bepalingen van het puzzelreglement 

Midden-Nederland en dit bijzonder reglement. 
2. De deelnemers dienen er zelf op toe te zien dat zij de volledige en juiste 

routebeschrijving ontvangen. Verhaal achteraf is niet mogelijk. 
3. De nummering van de routeopdrachten behoeft niet doorlopend opeenvolgend 

genummerd te zijn.  
4. Achter de routeopdrachten kunnen tussen haakjes afgekorte (hulp-) 

aanwijzingen van de uitzetter voorkomen. De betekenis van de volgende 
afkortingen zijn : 
GV : Geen val. 
GA  : Grote afstand. 
SO : Situatie overzichtelijk 
VADNA : Verkeersborden Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig 
beschouwen. 

5. Een stempelcontrole blijft ook zonder vlag geldig. 
6. In verband met het gebruik van een tekstverwerker zijn er geen vallen gemaakt 

op leestekens (zoals . , ‘ of  “ ).  
7. Op- en afritten naar huizen of bedrijven voorzien van een groene

8. Hekken naar weilanden, boerenerven dan wel bedrijfsterreinen dient u als 
gesloten te beschouwen. 

 brievenbus 
dient u als niet aanwezig te beschouwen. 

9. Parkeervakken mag u niet berijden en dienen als berm beschouwd te worden. 
 
Duur van de rit : 120  Min  Lengte : 44 km 
 
Start bij de blauwe vlag, deze wordt geacht in de Rentinckstraat te staan

1. Einde weg links 

. 
 
 

2. Na “SPORTPRIJZEN”, “KENNELS NACHTHOKKEN VERVOERSKOOIEN” en 
”DOG SPORT HOLLAND” asfaltweg links 

3. Na “P ELECT”, ”ROVI RICITE”, “NCIAL ITSWE”, “E RKEN”, bushaltebord en 
rode fiets asfaltweg links 

4. Na oranje mascotte eerste weg links 
5. Asfaltweg links 
6. Na bord aanduidende einde bebouwde kom, “20”, “20.01” en “20”, voor vier 

holleblokken asfaltweg links 
7. Na aprilbloempje viersprong
8. Asfaltweg rechts 

 links 

9. Einde weg links 
10. Na drie isolatoren, een isolator en vier isolators asfaltweg rechts 
11. 
12. VRW rechts 

 

Voor “10 EN 10A” asfaltweg rechts 

A. 
B. 

Na verkeerslicht, brug en verkeerslicht einde weg links (GA) 

C. 
Na viaduct rechts (Richting Amersfoort Noord)(Outputweg) 

 
Na verkeerslicht links (Hardwareweg) 
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13. Einde weg links 
14. Voor “E COR  SN LTR NS ORT” rechts 
15. Asfaltweg rechts 
16. Na teken van de dierenriem asfaltweg links 
17. Na “HARDWAREWEG” en “Outputweg” asfaltweg links 
18. Asfaltweg links 
19. Einde weg links (Plotterweg) 
20. Na 3 vlaggenmasten en derde vlaggenmast asfaltweg rechts 
21. Bij “I” asfaltweg links 

 
A/B-klasse 

 
22. Na RC “Q” aanhoudend tweede weg rechts 
23. Viersprong links 
 
C-klasse 

 
22. Na eerste weg, tweede weg en derde weg asfaltweg links 

 
Alle klassen 
 
26. Na verkeerslicht VRW oversteken 
27. Voor “DIGITAALPAD” asfaltweg links 
28. Na aprilvis asfaltweg links 
29. Na derde paarse raam, na derde gele raam, na derde zwarte raam en vierde 

rode raam, bij eerste oranje raam rechts 
30. Asfaltweg rechts 
31. Einde weg links 
32. VRW links 
33. Na “ORANJERIT” weg links 
34. Na lid van het Koninklijk Huis, voor lid van de Koninklijke familie weg links 
35. Einde weg links 
36. Na Koninklijke standaard van prins Willem-Alexander, na Koninklijke standaard 

van prins Constantijn, na Koninklijke standaard van prins Friso en Koninklijke 
standaard van prinses Máxima eerste weg rechts 

37. Eerste weg rechts 
38. Viersprong links 
39. 
40. Na vreemd verkeersbord links 

Tweede weg links 

41. Eerste weg rechts 
42. Einde weg links 
43. Na geboortejaar van prins Bernhard asfaltweg rechts 
44. Einde weg links 

 
D. 
E. 

Na verkeerslicht VRW links (Outputweg) 

F. 
Na verkeerslicht einde weg rechts (Richting Amersfoort) 
Na “AMERSFOORT” en 2e verkeerslicht links (Richting Amersfoort-Zuid, 
Richting Ziekenhuis Meander)(Ringweg Randenbroek) 
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G. 

H. 

Na “WAGNERSTRAAT” en verkeerslicht links (Richting 
Leusden)(Heiligenbergerweg) 

I. 
Na brug en “GROENE ZOOM” weg rechts (Groene Zoom) 

47. Op rotonde eerste weg rechts 

Na brug asfaltweg links (Richting Industrieterrein Paardenmaat) 
 

48. Viersprong rechts 
49. Na uitglijer eerste weg links 
50. Einde weg links 
51. Na lid van het Koninklijk Huis dat tweede is in de lijn van troonopvolging weg 

links 
52. Einde weg links 
53. Eerste weg rechts 
54. Einde weg rechts 
55. Na tweede P en spoorwegovergang asfaltweg links 
56. Na brug, na knotwilg en naam van de hoofdstad van Bonaire viersprong rechts 
57. Na “Vogelopvang” en paddenstoel, voor “ZACHTE BERM” “Kolfschoterdijk”  

links (brievenbus negeren) 
58. Na drie kippen en “STOP”, voor “KOLFSCHOTERDIJK” weg rechts 
59. Na koe op windwijzer en tweede drempel asfaltweg links 
60. Asfaltweg links (Goorsteeg) 
61. Na secundaire kleur, bij “GOORSTEEG” en P, voor het wapen van de 

voormalige Oranje Vrijstaat asfaltweg links 
62. Na “GEEN RUITERPAD”, ruiterpad, “GEEN RUITERPAD”, bushaltebord en 

“DE HAAR” asfaltweg links 
63. Na koffiekan, melkkan en “VELDHOEF”, bij P asfaltweg links 
64. Na varkenstaart, varkenskop, roodbont rund en zwartbont rund VRW rechts 
65. Einde weg links 
66. Einde weg rechts 
67. Na brug, kombord en viersprong, na kiemmaand en naam van de grasmaand, 

na naam van de paasmaand en naam van de eiermaand viersprong rechts 
68. Eerste weg links 
 
 
Finish bij de gele vlag deze wordt geacht te staan in de Rentinckstraat te 
Achterveld. 
 
Kaart binnen inleveren (in de Moespot)! 
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