
 
  
 
 
Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en het Nederlandse 
Wegenverkeersreglement. 
 
Aanvullingen op het reglement: 
a. De routeopdrachten moeten in oplopende nummervolgorde worden uitgevoerd, maar 

behoeven niet doorlopend genummerd te zijn. 
b. Zelfgemaakte verkeersborden en afbeeldingen van verkeersborden zijn rechtsgeldig. 
c. Door de uitzetters geplaatste situatieschetsen gelden ter plaatse vanuit alle richtingen. 
d. Hekken worden geacht gesloten te zijn. 
e. Parkeervakken dient u als berm te beschouwen. 
f. Getallen langs de route mogen ook als Romeins getal worden weergegeven. 
g. Indien een persoon of een dier op een afbeelding gedeeltelijk zichtbaar is, is het 

afgebeelde deel oriënteringspunt. Het gezicht of de kop is nodig om een persoon of dier 
te kunnen herkennen. 

h. 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 (materiaal benodigd voor de beoordeling van) wegen en wegsituaties. 

i. Indien de afkorting (VADNA) achter een opdracht staat, betekent dit dat u 
Verkeersbord(en) Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig moet beschouwen. 

j. Andere teksten of afkortingen tussen haakjes in de routebeschrijving dienen alleen ter 
verduidelijking. Ze zijn uitsluitend bedoeld om u te helpen. Daar zijn geen vallen op 
gebaseerd. 

k. Indien een bord of wegwijzer zichtbaar is, wordt de daarop aanwezige tekst en/of 
afbeelding geacht leesbaar en/of zichtbaar te zijn, uiteraard beoordeeld vanuit de 
rijrichting. 

 
De lengte van de rit is +/- 48 km, de rijtijd bedraagt 2 uur en 20 minuten.  
Tijdens de rit zijn wij bereikbaar op 06-10986298.  
De uitzetters Otto en Jasper Edelenbosch wensen u een leuke rit en veel succes. 
 
ROUTEBESCHRIJVING C-Klasse 
 
Start bij blauwe vlag in de Rentinckstraat 
 
 
1. Einde weg R 
2. Na “HET STARTBLOK”  L 
3. Viersprong L 
 
A. Einde weg L (Hessenweg) 
B. Na “WIJNRIT” R (Helweg) (grote afstand) 
C. Na “WIJNRIT” R (Postweg) (grote afstand) 

 
4. Na “W1JNRIT” R (MUG) (grote afstand) 
5. 1e weg L 
6. Na poppetje R (MUG) 
7. Na “WIJNRIT” en doos, voor wijnfles L (MUG) 



8. Na “WIJNRIT”, voor “HAARD OUT” L (nummerbordjes negeren) 
10. Na “WIJNRIT”, Bobo en brug R (VADNA) 
11. Na verkeerslicht R (Middenweg) 
 
D. Bij rotonde 2e weg R 
E. Na verkeerslicht L (voorsorteren) (Zwarteweg) 
F. 2e weg R (Larikslaan) 

 
Tijdens de opdrachten 12 en 13 mag er over bedrijfsterreinen gereden worden,  
eventueel aanwezige bordjes met Verboden Toegang en/of Eigen Terrein of teksten van  
gelijke strekking negeren. 
 
12. Na “LARI” R 
13. Einde weg L 
14. Na verkeerslicht R (voorsorteren) 
 
G. Na verkeerslicht voorrangsweg oversteken 

 
15. Na bushaltebord R 
16. Na woorden 1e weg R (MUG) 
17. Voor “WIJNRIT” R 
18. Einde weg L 
 
H. Na verkeerslicht voorrangsweg oversteken 
I. Na verkeerslicht voorrangsweg oversteken 
J. Na brug weg links (Zuiderinslag, richting Ambachtsweg) 
K. Bij rotonde eerste weg rechts 

 
19. 1e weg R (Klepelhoek) 
20. Voor “AMBCWIJN” L 
21. 1e weg L 
22. Na 2 verkeersborden R (MUG) 
23. Einde weg R 
24. Na “WIJNRIT” weg recht links 
25. Einde weg R 
26. Einde weg L 
27. Einde weg L (Leusbroekerweg) 
28. Na “SURPRISE” viersprong R (MUG) (grote afstand) 
29. Na blote buik R 
30. Na oldtimer kleurplaat L (VADNA) 
31. Bij rotonde 3e weg R 
32. Bij rotonde 1e weg R 



33. Asfaltweg R (’t Zwarte Land) 
 
Tijdens de opdrachten 34 t/m 36 mag u over de parkeervakken rijden. 
 
34. Voor wegwijzer R  
35. 1e weg L (VADNA) 
36. Einde weg L (VADNA) 
37. Bij rotonde 1e weg R (De Dreef) 
38. Na verkeerslicht R (voorsorteren) 
39. Bij rotonde 1e weg R (VADNA) (de Breelaan) 
40. Na zevenhonderdzevenzeventig L 
41. Na RC “K”, voor ritpijl R 
42. Bij rotonde 3e weg R 
 
L. Voorrangsweg oversteken 

 
43. 1e weg links 
44. Voor schrikhek naar rechts pijlen 
45. Driesprong L (Kolfschoten) 
46. Na “WIJNRIT” R (Ringlaan) 
47. VRW R 
48. Einde weg L (Helweg) (grote afstand) 
49. Einde weg L (Hessenweg) (grote afstand) 
50. Asfaltweg R 
55. Na wijnglazen “Wijnrit” L 
56. Na tulpglazen L 
57. Na fluitglazen 2e weg L 
58. Na drie katjes, drie geitjes, drie eentjes en drie kiekendiefjes R 
59. Einde weg R 
60. Op een na de laatste weg R 
61. Einde weg L 
64. Als minder dan 1,5 kilo druiven nodig is voor het maken van voldoende wijn om een  

standaard wijnfles (70 cl) te kunnen vullen met wijn, gaat u viersprong R,  
als daarvoor meer dan 1,5 kilo druiven nodig is, gaat u viersprong L 

65. Na herstelopdracht viersprong R 
66. 2e weg L 
67. Einde weg R 
68. Na winkelwagenmunt L 
 
Finish bij gele vlag, kaart inleveren in De Moespot. 


