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Uitzetters:  Adri & Michel Brundel 

Controleurs:  Henk & Jannie Hazeleger 

 08-09-2019  



Rittenkalender 2019 
24-03-2019 Lentepuzzelrit 
28-04-2019 Oranjerit 
10-06-2019 Pinksterrit 
08-09-2019 Rondje Achterveld 
13-10-2019 Wijnpuzzelrit 
17-11-2019 Snertrit 
 

Rittenkalender 2020 
15-03-2020 Lentepuzzelrit 
19-04-2020 Oranjerit 
01-06-2020 Pinksterrit 
06-09-2020 Rondje Achterveld 
11-10-2020 Jubileumrit 
15-11-2020 Snertrit 
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Het Rondje Achterveld 2019 wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland, het 
Nederlandse Wegenverkeersreglement en onderstaande aanvullingen. 

Aanvullingen op het reglement: 
A. De routeopdrachten moeten in oplopende nummervolgorde worden uitgevoerd, maar behoeven 

niet doorlopend opeenvolgend genummerd te zijn. 
B. Parkeervakken dient u als berm te beschouwen, tenzij anders is aangegeven. 
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 persoon op een afbeelding gedeeltelijk zichtbaar is, is het afgebeelde deel 
oriënteringspunt. Het gezicht is nodig om een persoon te kunnen beoordelen. 

F. 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:  50 kilometer  -  toegestane rijtijd:  2 uur 05 minuten 
B-klasse: lengte rit:  50 kilometer  -  toegestane rijtijd:  2 uur 15 minuten 
C-klasse: lengte rit:  45 kilometer  -  toegestane rijtijd:  2 uur 15 minuten 
 
De uitzetters Michel en Adri Brundel en de controleurs Henk en Jannie Hazeleger wensen u veel plezier 
tijdens deze rit. Geniet van de prachtige omgeving rondom Achterveld. Tijdens de rit zijn wij bereikbaar 
op …. 
 
Start bij de blauwe vlag in de Rentinckstraat 
 
1. Einde weg rechts (Jan van Arkelweg) 
2. Eerste weg links (Walter van Amersfoortstraat) 
3. Na twee elven, boom en elfen weg rechts (MUG) 
4. Einde weg links 
5. Eerste weg rechts 
6. Einde weg rechts 
7. Na “SCHOOL” eerste weg rechts 
8. Na twee enen aanhoudend weg rechts (VADNA) 
9. Na “GEFELICITEERD” rechts (MUG) 

 
11. Na “ZONE 60” en “X” viersprong rechts (Klettersteeg) 
12. Voor ritpijl rechts 
13. Asfaltweg rechts 
14. Na twee tweeën, drie drieën en vier vieren aanhoudend weg rechts (MUG) 
15. Na bordje “22”, bordje “333” en bordje “4444” rechts 
16. Eerste weg rechts 
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17. Einde weg links (Hessenweg) 
18. Eerste weg rechts (Helweg) 
19. Voor “POSTWEG” rechts 
20. Na bushaltebord, bushaltebord en kerk weg links (Postweg) 
22. Na douaniers en stropers links (MUG) 
23. Eerste weg links (Ringlaan) 
24. Na de namen van de huidige trainers van Feyenoord, PSV en Ajax rechts 
25. Eerste weg links (Dashorsterweg) 
26. Einde weg links (Moorsterweg) 
27. Eerste weg links (Goorsteeg) 
28. Einde weg rechts (Barneveldsestraat) 

 
A. Voorrangsweg voorzichtig oversteken 
 

29. Bij rotonde eerste weg rechts (VADNA) 
30. Eertse weg links 
31. Na 3e minister-president van Nederland links 
32. Einde weg rechts 
33. Bij rotonde derde weg rechts 
34. Viersprong links (De Dreef) 
35. Bij eerste rotonde derde weg rechts 
36. Bij tweede rotonde eerste weg rechts 
37. Na bushaltebord, bij rotonde derde weg rechts 
38. Na bushaltebord, bij rotonde eerste weg rechts (Parallelweg) 
39. Na presentator van televisieprogramma “Wie is de Mol” rechts 

 
41. Na schrikhek, “ZEGHEWEG 15” en “WOUDENBERG” rechts 
42. Einde weg rechts 
44. Na vijfde verkeersdrempel einde weg rechts 

 
51. Einde weg links (De Nieuwe Poort) 
52. Bij rotonde eerste weg rechts (Geeresteinselaan) 
53. Bij rotonde derde weg rechts (J.F. Kennedylaan) 
54. Na “SCHOOLZONE 30” eerste weg rechts 
55. Eerste weg links 
56. Na “SPIL” eerste weg rechts 
57. Voor RC rechts 
58. Viersprong links 
59. Einde weg rechts 
60. Viersprong links (J.F. Kennedylaan) 
61. Bij rotonde derde weg rechts (Geeresteinselaan) 
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62. Bij rotonde eerste weg rechts (Leusbroekerweg) 
63. Asfaltweg links (Hamersveldseweg) 
64. Na “30” en uitroepteken eerste weg rechts (Ambachtsweg) 
65. Einde weg rechts 
66. Asfaltweg rechts 
67. Einde weg rechts (Groene Zoom) 
68. Eerste weg rechts (Zuiderinslag) 
69. Bij rotonde tweede weg rechts 
70. Asfaltweg rechts (Groene Zoom) 
71. Na viersprong en viersprong, viersprong rechts (Larikslaan) 
72. Tweede asfaltweg links (Olmenlaan) 
73. Voor voor, bij “Na”, na bij links 
74. Viersprong rechts (Randweg) 
75. Bij rotonde tweede weg rechts 
76. Viersprong links (Asschatterweg) 

 
77. Na brug, “SNORRENHOEF”, “ACHTERVELD GEM. LEUSDEN” en “AMBC” einde weg rechts 

(afstand ca. 6 km) 
78. “Rentinckstraat” links 

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


