
Uitzetter: Jaap Spaargaren                                            
Controle: Henk & Jannie Hazeleger                          

Veldwerk: Route-crew MAC Rijnland 

 

AB Klasse 

Auto, Motor en Bromfiets club  AMBC Achterveld 



    Een AMBC  Autopuzzelrit 

A en B Klasse  
Lengte 43 km  en de rijtijd is 2 uur   

De rit wordt gereden in de provincies Utrecht en Gelderland op zondag 11 maart 2018 
Uitzetter Jaap Spaargaren, Routechef: Casper Bottemanne     Controle: Henk en Jannie Hazeleger 

REGLEMENTEN: Puzzelreglement Midden Nederland     Nederlandse Wegenverkeersreglement 
Organisatie is bereikbaar onder: 06-51645715 

 
Extra aanvullingen: 
• Achter de routeopdrachten kan tussen haakjes een afgekorte (hulp-) aanwijzing van de 

uitzetter voorkomen.  
• De betekenis van de volgende afkortingen is: 

VADNA: Verkeersborden Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig 
beschouwen.  

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

• De routeopdrachten behoeven niet doorlopend genummerd te zijn, dit i.v.m. 3 klassen. 
• Een langs de route geplaatste situatietekening dient ter verduidelijking van die situatie.  

De situatietekening geldt vanuit elke richting. 
• Als wegen voorzien zijn van een bord EIGEN WEG, dan dient u dit bord als niet 

aanwezig te beschouwen.  
• Indien een bord zichtbaar is, wordt de daarop aanwezige tekst en/of afbeelding geacht  

leesbaar en/of zichtbaar te zijn, uiteraard beoordeeld vanuit de rijrichting. 
• Een weg die reglementair niet meer als oriënteringspunt gebruikt mag worden, mag wel  

worden bereden. Zonodig dient een dergelijke weg echter als niet aanwezig te worden  
beschouwd. 

• Alle situaties worden geacht overzichtelijk te zijn. 
• Alle oriënteringspunten worden geacht vaste oriënteringspunten te zijn. 
• Kennelijk zichtbaar doodlopende wegen en bedrijventerreinen worden geacht niet 

aanwezig te zijn, tenzij anders in de routebeschrijving is aangegeven of als er 
ritmateriaal in staat. 

 
Start bij de blauwe vlag in de Rentinckstraat 

 
1. einde weg rechts  
2. 1e weg L 
3. “Deliana van Weedestraat” R   
4. einde weg R 
5. einde weg R 
6. viersprong R 
7. na rode garde L (MUG) 
8. einde weg R 
9. einde weg R (Jan van Arkelweg) 
10. 1e weg L (Ruurd Visserstraat) 
11. einde weg L (Hessenweg) 
12. bij WW links (Klettersteeg) 

 
Tijdens de opdrachten 13 tot en met 17 mogen parkeervakken en 
bedrijfsterreinen bereden worden. Tevens brievenbussen negeren. 

 
13. voor 3 broertjes “Duck” L 



14. bij “KLETTERSTEEG” asfaltweg L 
15. na zwart paard aanhoudend 1e weg R 
16. voor vogel op de Noordpool L (MUG) 
17. einde weg L 
18. einde weg L 
19. na de naam van een bloem die in het zwart voorkomt L (MUG)  
20. viersprong R (Jan van Arkelweg)  
21. na blazoen en paard asfaltweg L (VADNA) 
22. na verkeersbord dat ook geldt voor ruiters asfaltweg R  
23. 1e weg R 
24. na spoorweg VRW R 
25. “Tolboomweg” R 

 
Tijdens de opdrachten 26 tot en met 29 mogen bedrijfsterreinen bereden worden. 
Tevens brievenbussen negeren. 

 

26. na krot R (MUG) 
27. asfaltweg R (doorgaande weg) 
28. na oldtimer R 
29. asfaltweg R (doorgaande weg) 
30. VRW R (u komt op de Hoevelakenseweg) 

 
Wij gaan ons even een stukje neutraal verplaatsen. 

A. Hoevelakenseweg blijven volgen, gaat over in Rijksweg 
B. bij rotonde 2e weg rechts (rechtdoor, Rijksweg) 
C. bij rotonde 1e weg rechts (Nijkerkerweg) 
D. na viaduct 1e weg L (Veemweg) 
 

31. 1e weg L 
 

   A Klasse:                                          B Klasse: 
32. aanhoudend weg R  32. na voorlader R (MUG) 
33. aanhoudend weg L  33. einde weg L 
34. x     34. einde weg R 
35. x     35. einde weg R 
36. VRW L 
37. bij rotonde 3e weg rechts (linksaf, Harselaarseweg) 
38. “Nijverheidsweg” L 

 
Tijdens de opdrachten 39 tot en met 47 mogen bedrijfsterreinen bereden worden. 
Tevens brievenbussen negeren. 

39. na batterij R (MUG) 
40.  asfaltwe g R ( doo rga and e weg )  

41. viersprong R (VADNA, Ambachtsweg) 
42. VRW L (u komt weer op de Harselaarseweg) 
43. viersprong L (VADNA, Nijverheidsweg) 
44. voor duvel R (MUG)   
45. einde weg R  
46. na WW met twee keus R (MUG, VADNA)   
47. asfaltweg R  
48. VRW R 

 
Wij gaan ons weer even een stukje neutraal verplaatsen. 

E. bij rotonde 3e weg rechts (linksaf, Nijkerkerweg) 
F. bij rotonde 1e weg rechts (Thorbeckelaan) 
G. na viaduct rechtdoor weg volgen en links aanhouden naar de 

Otelaarseweg. 
 



49. na pyloon R (VADNA)  
50. VRW L (Kallenbroekerweg) 
51. na kip viersprong R (Oldenbarnevelderweg) 
52. na “68” en “66” 2e weg L (Parkeerterrein bij Lidl) 
53. voor 4 verkeersborden L (MUG) 
54. einde weg L 
55. na oranje vlag, voor assen L   
56. 1e weg R 
57. VRW L (doorgaande weg) 
58. “Narcissenstraat” naar rechts volgen 
59. VRW R (Plantagelaan) 
60. bij rotonde 3e weg R (naar links, Burgemeester Labreelaan) 
61. 1e weg L (Koolhovenstraat) 

Tijdens de opdrachten 63 tot en met 65 alleen asfaltwegen berijden. 
62.  einde w eg L  

63. na WC voor dokter 3e asfaltweg R  
64. na labtop L  
65. einde weg L 
66. VRW R    
67. bij rotonde 2e weg R (rechtdoor)  
68. bij rotonde 1e asfaltweg R  (Anthonie Fokkerstraat) 
69. bij rotonde 2e asfaltweg R (VADNA, Anthonie Fokkerstraat volgen) 

 

Tijdens opdracht 70 mogen bedrijfsterreinen bereden worden. Tevens 
brievenbussen negeren. 

 

70. na verloren kop R (MUG)  
71. asfaltweg R (doorgaande weg) 
72. asfaltweg R  
73. bij rotonde 2e asfaltweg rechts (Anthonie Fokkerstraat) 
74. na viersprong en bijtje R   
75. VRW R  
76. bij rotonde 1e weg rechts (u komt weer op de Plantagelaan) 
77. viersprong R (voorsorteren voor de verkeerslichten, N 802) 
78. bij rotonde 3e weg rechts (naar links, Renswoudsestraatweg) 
79. voor P en voorrangsweg R 
80. bij rotonde 2e weg rechts (rechtdoor, Postweg) 
81. bij dubbel straatnaambord asfaltweg L 

 
Situatie bij De Glind 

  
 
 
 
 
 
  
 

 
82. na plaatsnaambord en Donald Duck R  
83. aanhoudend viersprong R  
84. bij kop en schotel asfaltweg L 
85. einde weg R (Asschatterweg) 
86. na plaatsnaambord en viersprong, voor energiebron R  
87. einde weg R 
88. na Finish L 

Finish bij de gele vlag, kaart binnen inleveren in De Moespot 

Situatietekening voor opdracht 82 en 83. 
Er staan geen DLW bordjes in verband met 
weghalen van materiaal. 
U komt vanaf de pijl met opdracht 82 
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