Routebeschrijving A - klasse

Wijnpuzzelrit 2017

AMBC – Achterveld

08-10-2017
Uitzetters:
Controleurs:

Adri en Michel Brundel
Henk en Jannie Hazeleger

Routebeschrijving Wijnpuzzelrit

A - klasse

Deze Wijnpuzzelrit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland, het
Nederlandse Wegenverkeersreglement en onderstaande aanvullingen:
Aanvullingen op het reglement:
A.
Tijdens de Wijnpuzzelrit mag de fles uit de afbeelding op het voorblad worden
aangemerkt als een wijnfles.
B.
De routeopdrachten moeten in oplopende nummervolgorde worden uitgevoerd, maar
behoeven niet doorlopend opeenvolgend genummerd te zijn.
C.
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.
D.
Indien de afkorting (VADNA) achter een opdracht staat, betekent dit dat u
Verkeersbord(en) Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig moet beschouwen.
E.
Indien een bord zichtbaar is, wordt de daarop aanwezige tekst/afbeelding geacht
leesbaar/zichtbaar te zijn, uiteraard beoordeeld vanuit de rijrichting.
F.
Indien een persoon op een afbeelding gedeeltelijk zichtbaar is, is het afgebeelde deel
oriënteringspunt. Het gezicht is nodig om een persoon te kunnen beoordelen.
G.
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.
Lengte van de rit en toegestane rijtijd per klasse:
A-klasse: lengte rit: 46 kilometer - toegestane rijtijd: 1 uur 45 minuten
B-klasse: lengte rit: 38 kilometer - toegestane rijtijd: 1 uur 45 minuten
C-klasse: lengte rit: 34 kilometer - toegestane rijtijd: 1 uur 45 minuten
De uitzetters Michel en Adri Brundel en de controleurs Henk en Jannie Hazeleger wensen u
veel plezier tijdens de rit. Geniet van de prachtige omgeving en wij zien u over ongeveer 2 uur
weer terug in De Moespot. Tijdens de rit zijn wij bereikbaar op 06 2501 2508 of op het nummer
van De Moespot: 0342 452 152.
Routebeschrijving
Start bij de blauwe vlag in de Rentinckstraat
1. Einde weg rechts
2. Eerste weg links
3. Asfaltweg rechts
4. Aanhoudend weg rechts
Tijdens opdrachten 5 tot en met 16:





eventueel aanwezig zijnde brievenbussen negeren;
is het toegestaan om terreinen van bedrijven te berijden;
dient u parkeervakken als berm te beschouwen;
klinkerstroken in het asfaltwegdek als asfalt beschouwen.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

A - klasse

Na wijnfles en bushaltebord, bij WW asfaltweg links
Einde weg links
Asfaltweg links
Na trampoline, paard en bok rechts
Einde weg links
Einde weg rechts
Voor RC weg rechts
Einde weg links
Asfaltweg links
Na 4 schrikkeljaartallen rechts (MUG)
Einde weg links
Einde weg links (Klettersteeg)
Voor prullenbak en bank links
Viersprong rechts (Jan van Arkelweg)
Na brug en “17”, voor einde weg links (VADNA)
Na viaduct viersprong rechts
“Tolboomweg” rechts
Na winnaar van de US Open 2017 rechts
Einde weg rechts (Hoevelakenseweg)
We gaan ons een stukje verplaatsen (ongeveer 4,7 kilometer)

A. Bij rotonde tweede weg rechts (is rechtdoor)
B. Bij rotonde eerste weg rechts (Nijkerkerweg)
C. Na tunnel eerste weg links (Veemweg)
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Na “BLAUW” EN “ORANJE” links (MUG)
Voor wijnfles links
Na “DLW” en kwast links (MUG)
Voor wijnfles links
Na 5 knopen links (MUG)
Voor wijnfles links
Na hexagoon, vierkant en driehoek links (MUG)
Voor wijnfles links
Na oranje driehoek links (MUG)
Voor wijnfles rechts
Einde weg links
We gaan ons wederom een stukje verplaatsen (ongeveer 2,8 kilometer)

D. Bij rotonde tweede weg rechts (is rechtdoor)
E. Bij rotonde derde weg rechts (is linksaf richting Barneveld) (Thorbeckelaan)
F. Bij rotonde eerste weg rechts (Schoutenstraat)
35. Voor verkeersdrempel weg rechts
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
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Viersprong links (Bilderdijkstraat)
Viersprong voorzichtig oversteken
Eerste weg links (Korenbloemstraat)
Eerste weg rechts (Begoniastraat)
Einde weg links (Oldenbarnevelderweg)
Na wijnfles eerste weg links (parkeerterrein Lidl)
Tijdens de opdrachten 42 tot en met 47:
 eventueel aanwezig zijnde brievenbussen negeren;
 dient u parkeervakken als berm te beschouwen.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
49.

Eerste weg links
Na stempelcontrole eerste weg rechts
Einde weg links
Na man met rose haren links
Einde weg rechts
Einde weg links (Oldenbarnevelderweg)
Viersprong rechts
Tijdens opdrachten 50 tot en met 63:
 eventueel aanwezig zijnde brievenbussen negeren;
 is het toegestaan om terreinen van bedrijven te berijden;
 dient u parkeervakken als berm te beschouwen.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Bij rontonde eerste weg rechts
Asfaltweg rechts
Bij rotonde eerste weg rechts (VADNA)
Na wijnfles links
Na 14e gele lantaarnpaal rechts
Bij rotonde asfaltweg rechts
Bij rotonde tweede asfaltweg rechts (is linksaf)
Asfaltweg links
Bij rotonde asfaltweg rechts (VADNA)
Na wijnfles asfaltweg links
Na H “67”, “APNEUCENTRUM NEDERLAND” en “KOP” eerste weg rechts
Bij rotonde tweede asfaltweg rechts
Na wijnfles asfaltweg links
Bij rotonde eerste weg rechts
En weer gaan we ons verplaatsen (ongeveer 3 kilometer)

G.
H.
I.
J.

Na verkeerslichten asfaltweg rechts (richting Scherpenzeel)
Bij rotonde tweede weg rechts (is rechtdoor)
Bij rotonde eerste weg rechts (Postweg)
Asfaltweg links (Postweg)
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64. Na “DE GLIND GEM. BARNEVELD”, verkeersdrempel en wijnfles weg rechts
Tijdens opdracht 65 geldt:
 Na het aandoen van een routecontrole verandert de op de routecontrole
aanwezige letter in de eerstvolgende letter op volgorde van het alfabet.
Oftewel, een RC “A” verandert na het aandoen in een RC “B”, na de volgende
keer aandoen in een RC “C”, etc.
65.
66.
67.
68.
77.
78.

Aanhoudend na RC “X” weg links
Na RC “6” einde weg links (Helweg)
Na de nieuwe burgermeester van Leusden links
Na stempelcontrole einde weg links (Hessenweg)
Na “ZONE 30”, bushaltebord en kerk weg rechts (Jan van Arkelweg)
“Rentinckstraat” rechts

Finish bij de gele vlag, de controlekaart inleveren in De Moespot
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