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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 routebeschrijving behoeft niet doorlopend opeenvolgend genummerd 

te zijn.  
4. In 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. 
MUG : Uitsluitend materiaal gebruiken dat kennelijk door de uitzetter is geplaatst,  
  met uitzondering van (materiaal benodigd voor de beoordeling van) wegen en  
  wegsituaties. 

5. In verband met het gebruik van een tekstverwerker zijn er geen vallen gemaakt op het type 
aanhalingstekens (zoals ‘ of  “ ).  

6. Op- en afritten naar huizen of bedrijven voorzien van een groene

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

 brievenbus dient u als niet 
aanwezig te beschouwen. 

 
Duur van de rit : 120  Min     Lengte : 50 km 
 
Start bij de blauwe vlag, deze wordt geacht in de Rentinckstraat te staan

 

. 
 

1. Einde weg rechts 
2. Na datum waarop Prinses Leonore (dochter van Prins Constantijn en Prinses Laurentien) 

jarig is eerste weg links 
3. Viersprong rechts 
4. Na vogelhuisje, H “63” en “Kerkdijk” eerste weg rechts (SO) 
5. Einde weg links 
6. Na “SCHOONDERBEKERWEG”, “P ELECT”, “ROVI RICITE”, “NCIAL ITSWE”, “E RKEN” 

en 2e

7. Na Prins van Oranje eerste weg links 
 bushaltebord asfaltweg links 

8. Einde weg links 
9. Na “U NADERT HET KNOOPPUNT CIRCA 1,1KM” en “66 DRUKRIOOL” asfaltweg rechts 
10. Na kinderfiets, posthoorn, “EMELAARSEWEG” en roodwild eerste weg rechts 
11. VRW rechts 
12. 
13. Na brug en verkeerslicht asfaltweg links 

Na verkeerslicht asfaltweg links (Richting Leusden, Horsterweg) 

14. Na gebouw met blauwe ramen eerste weg rechts 
15. Na 7 vlaggenmasten en eenrichtingsweg eenrichtingsweg rechts 
16. Einde weg rechts 
17. VRW links 
A. 
B. 

Na verkeerslicht viersprong links (DIRECT LINKS VOORSORTEREN) (Randweg) 

C. 
Op rotonde tweede weg rechts 

21. Na “I 350M”, brug en een van de dierenriemtekens 
Na verkeerslicht asfaltweg links (Asschatterweg) (VOORSORTEREN) 

van de grasmaand, voor P rechts 
(VADNA) 
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22. Eerste weg links 
23. VRW rechts 
24. Na “WWW.ADOPTEEREENKERSTBOOM.NL”, “LANGESTEEG”, “HET HAREM” en 

lentebloem (MUG) viersprong rechts (GA)  
25. Na “MORGENSTOND” en windwijzer weg rechts 
26. Na ms Oranje weg rechts 
27. Op
28. 

 rotonde eerste weg rechts 
Op

29. Asfaltweg rechts 
 rotonde eerste weg rechts 

30. Na datum van
31. Einde weg links 

 eerste paasdag eerste weg rechts 

32. Asfaltweg rechts 
33. Na Mars eerste weg links 
34. Einde weg links 
35. Na P, eenenveertig en vlaq van de stad New York eerste weg links 
36. 
37. Op 2

Driesprong links (Europaweg)(GA) 
e

38. Einde weg links (N224) 
 rotonde weg rechts 

39. Na verkeerslicht eerste weg rechts (Rumelaarseweg) 
40. “Strubbelenburg” links 
41. Na naam van de hoofdstad van Bonaire en P driesprong rechts (Linkerweg is rechtdoor) 
42. Na  5 vogelhuisjes en 492,79 meter asfalt, voor asfaltweg weg links 
43. Na oranje boom “Davelaar” links 
44. Voor “DLVV” weg rechts 
45. Na eerste viaduct en drieëntwintigste boom aan uw rechterhand “Broekerweg” rechts 

46. Na “DE STEEG”, “
(Alleen asfaltwegen berijden) 

NOOITGEDACHT
47. Eerste weg rechts 

”, “8”, “VLIETERWEG”, brug en RC rechts 

48. 
49. Na “PLASTIC HERO 1” eenrichtingsweg links 

Na P weg rechts (Burg. Royaardslaan) 

58. 
59. Eerste weg links 

Einde weg links 

60. Einde weg links 
D. 
E. 

Einde weg rechts (Dorpsstraat) 

F. 

Na “P” eerste weg links (Marktstraat) (is direct na de kerk, bij driesprong op de markt 
(Plein 1940)) 

G. 
Meest doorgaande weg volgen (Marktstraat) (=langs de RABO bank) 

64. Asfaltweg rechts 
Na verkeerslichten en VRW eerste weg links (Renessersteeg) 

65. Na oranjegroene melkzwam asfaltweg links 
66. Na “PAS OP VOOR DE HOND” asfaltweg links 
67. Na ‘t
68. Na paasei en urbi et orbi asfaltweg rechts 

 Keu en biljartbal asfaltweg rechts 

69. 
70. Einde weg rechts 

Einde weg links 

71. Na “POSTWEG”, brug en kombord viersprong rechts 
72. “Jan van Arkelweg” links 
73. “Rentinckstraat” rechts 
 
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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