
AMBC ACHTERVELD                   SNERTRIT 2010 
 
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: 
 GA:  Grote Afstand 

 MUG:  Uitsluitend Materiaal gebruiken dat kennelijk door de Uitzetter  
   Geplaatst is, met uitzondering van wegen en wegsituaties. 

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 42 kilometer. De gemiddelde snelheid is 21 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 baltimoretropiaal asfaltweg rechts (MUG) 
4 einde weg links 
5 viersprong rechts 
6 na viersprong, einde weg links (Hessenweg) 
7 na bushaltebord en bushaltebord, bij “ACHTERVELD – AMERSFOORT 9”, bij 

bij “BARNEVELD 6” asfaltweg links 
8 na derde driehoek en vierde driehoek links (MUG) 
9 na legendarische F1 coureur links 
10 na “20” en matroze pakje weg links 
11 einde weg links 
12 na “28”, “32”, “25” en “RC” asfaltweg links 
 
A na kombord einde weg links (Jan van Arkelweg) 
 
13 na verkeersbord aanduidende einde bebouwde kom viersprong links 
14 na “25”, voor een RC die voor de grootste helft oranje is, “’t Jannendorp” links 
 
B na kombord einde weg rechts (Jan van Arkelweg) 
 
15 na penetentiaire inrichting viersprong rechts 
16 na derde viersprong, brug en “KOOKSTUDIO”, bij “POSTWEG”, asfaltweg links (GA) 
17 na twee achterelkaar lopende pinguïns asfaltweg rechts (MUG) 
18 na klinker “E”, “Klein Moorst” links 
19 na Boxer asfaltweg links (MUG) 
20 einde weg rechts (Kolfschoterdijk) 
21 einde weg rechts (Kolfschoten) 
22 na “31”, Asterix, obelisk, asteriks en Obelix links 
23 na logo aanduidende de Automobiel- en Bromfietsclub Achterveld links 



24 VRW links (Goorsteeg) 
 
C VRW rechts (voorzichtig) 
D VRW oversteken 
 
25 na “GEMEENTEHUIS” rechts (Denk aan de fietsers!) 
26 “Hermanplein” links 
27 na “HERMAN” viersprong links (U mag niet over de parkeervakken rijden) 
29 einde weg rechts 
30  VRW rechts 
 
E rechtdoorgaande weg volgen (= richting kerk) 
F driesprong rechts (Dorpsstraat) (= bij kerk) 
G na bushaltebord, voor “LINDENLAAN” links (Burg. Royaardslaan) 
 
31 na zwarte doos weg rechts (officiële verkeersborden als niet aanwezig beschouwen) 
32 einde weg rechts 
33 na H “2” en straatkolk eenrichtingsweg rechts 
34 einde weg links 
35 eerste weg links 
36 einde weg rechts 
37 einde weg links (Vlieterweg) 
38 eerste “Tweedederdestraat” links 
39 tweede “Eerstederdestraat” links 
40 einde weg rechts 
43 na “PJ” en verkeersbord voor motoren links 
44 na brug, “PJ” en “UIL” links 
45 einde weg rechts (Oudenhorsterlaan) 
46 na querulant, “Lambalgseweg” links 
47 einde weg rechts (Brinkkanterweg) 
48 na brug , H “39” en het verschil tussen “1000” en “100” rechts 
49 eerste weg links  
50 bij rotonde tweede weg rechts 
51 na “PRINSENLAAN” viersprong links (Glashorst) 
52 na “PJ” en drie verkeersborden rechts (MUG) 
53 asfaltweg rechts 
54 na 2e letter van het alfabet links (MUG, u mag over de parkeervakken rijden) 
55 einde weg links 
56 VRW links 
57 bij rotonde tweede weg rechts (Oud Willaer) 
58 voor “NA 100 M”, asfaltweg links 
59 na “ZACHTE BERM”, voor “ZACHTE BERM”  asfaltweg rechts (Kolfschoterdijk) 
60 na onmogelijke opdracht viersprong links (MUG) 
61 voor “DLW”, “Dlw” rechts 
62 einde weg links 
63 einde weg rechts 
64 na plaatsnaambord, viersprong en “GEZ ZORG DE HEELKOM”, viersprong rechts (GA) 
65 einde weg rechts 
66 bij “JAN VAN ARKELWEG”, “Rentinckstraat” links 
Finish, kaart binnen inleveren in De Moespot 


