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Bijzonder reglement 
1. Dit traject wordt verreden volgens de bepalingen van het puzzelreglement 

Midden-Nederland. 
2. De deelnemers dienen er zelf op toe te zien dat zij de volledige en juiste 

routebeschrijving ontvangen. Verhaal achteraf is niet mogelijk. 
3. De nummering van de routebeschrijving behoeft niet doorlopend opeenvolgend 

genummerd te zijn.  
4. Achter de routeopdrachten kunnen tussen haakjes afgekorte (hulp-) 

aanwijzingen van de uitzetter voorkomen. De betekenis van de volgende 
afkortingen zijn: 
GV : Geen val. 
GA  : Grote afstand. 
SO : Situatie overzichtelijk 
VADNA : Verkeersborden Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig 
beschouwen. 
MUG : Uitsluitend Materiaal gebruiken dat kennelijk door de Uitzetter 
Geplaatst is, met uitzondering van (materiaal benodigd voor de beoordeling 
van) wegen en wegsituaties. 

5. Een stempelcontrole blijft ook zonder vlag geldig. 
6. In verband met het gebruik van een tekstverwerker zijn er geen vallen gemaakt 

op het type aanhalingstekens (zoals ‘ of  “ ).  
7. Op- en afritten naar huizen of bedrijven voorzien van een groene brievenbus 

dient u als niet aanwezig te beschouwen. 
8. Hekken naar weilanden, boerenerven dan wel bedrijfsterreinen dient u als 

gesloten te beschouwen. 
9. Alle oriënteringspunten worden geacht vaste objecten te zijn. 
 
Duur van de rit :  120 Minuten (A-, en B-Klasse) of  
    135 Minuten (C-Klasse) 
Lengte :    47 km 
 
Start bij de blauwe vlag, deze wordt geacht in de “Rentinckstraat” te staan. 
 
 
1. “Ruurd Visserstraat” rechts 
2. Einde weg links 
3. Na 2e bushaltebord asfaltweg links 
4. Na Prins Bernhard weg links 
5. Einde weg links 
6. “Grote Fliertweg” rechts 
7. Voor “GROTE FLIERTWEG” links (SO) 
8. Na “28”, “PGEM”, “SITUATIE GEWIJZIGD”, lid van de koninklijke familie en lid 

van het Koninklijk Huis asfaltweg links 
9. Asfaltweg rechts 
10. Einde weg links 
11. Na bloeiwijze van lentebloem weg rechts (MUG) 
12. VRW rechts (Hessenweg) 
13. Na kombord en verkeerslicht links (GV, Richting Leusden) 
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14. Na brug en “50 M” weg links 
15. Na RC “N” en vier vlaggenmasten, voor zeven vlaggenmasten rechts 
16. Einde weg rechts 
17. Einde weg rechts 
18. VRW oversteken 
19. Na nummerbord van een voertuig van het Koninklijk Huis eerste weg rechts 
20. VRW rechts 
 
A. Na verkeerslicht VRW oversteken 
B. Na brug weg links (GA, “Zuiderinslag”, Richting Ambachtsweg) 
C. Op rotonde eerste weg rechts 

 
21. “Klepelhoek” rechts 
22. Na naam van een gemeente waar in 2012 Koninginnedag wordt gevierd in het 

officiële bijzijn van een of meer leden van de koninklijke familie weg links 
 
 
UITSLUITEND A- en B-klasse equipes.  
 
23. Na RC “S”, aanhoudend na koningin weg links (MUG)    

  
24. Voor “Klepelhoek” “Kapelhoek” rechts 
 
 
UITSLUITEND C-klasse equipes.  
 
23. Na koningin en koningin, voor koningin weg links (MUG) 
 
 
Alle klasse equipes.  
 
30. Einde weg rechts 
31. Na P, bij verkeersbord aanduidende overweg zonder overwegbomen 

klinkerweg links 
32. Na aanduiding van de datum van vandaag weg links 
35. Voor “HANDELSVERNG „LEUSDEN““ asfaltweg links 
36. Asfaltweg links (Leusbroekerweg) 
37. Na uivernest weg rechts 
38. Na “KNORHOEVE”, schaap, koe en haan rechts 
39. Einde weg rechts 
40. Na brug, P en mascotte(s) van het EK 2012 asfaltweg rechts 
41. Na kabouteropvang asfaltweg rechts 
42. Einde weg rechts 
43. Op rotonde tweede weg rechts 
44. Asfaltweg rechts 
45. Na brandkraan, “BRANDWEER”, gemeentewapen van Scherpenzeel met 6 

Franse lelies, voor RC rechts 
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46. Einde weg rechts 
47. VRW rechts 
48. Op rotonde tweede weg rechts 
49. Na oranje tenue “Het Witte Hek” links 
50. Eerste weg rechts 
51. Na twee schotels, twee leeuwen op een muurtje en brug weg rechts 
52. Na 37 Franse lelies tussen een stel dennenappels, “9” en schotel, bij schrikhek 

“Davelaar” links 
53. Na “8”, wilgentenen heg, lange vingers en tenen weg links (rechterweg is 

rechtdoor) 
54. Na oranjebitter weg rechts 
55. Na viaduct, kroon, halsketting, diadeem en kraal, voor P weg rechts 
56. Na “BALGEN”, “LAM”, verkeersbord aanduidende overstekend vee, brug,  

“N”, “E”, “G”, ”L”, ”A”, ”B”, ”M”, ”A” en ”L” viersprong rechts (VADNA) 
57. Eerste weg rechts 
58. Einde weg rechts 
59. Na eerste koning van Holland weg links 
60. Eerste weg rechts 
61. Eerste weg rechts  
62. Na P klinkerweg rechts 
63. Na datum waarop Pasen op zijn vroegst kan vallen weg links 
64. Einde weg links 
65. Viersprong links 
66. Einde weg links 
67. Einde weg rechts (Dorpsstraat) 
 
D. Om de kerk heen links af (Marktstraat) 
E. Na RABO geldautomaat en verkeerslicht VRW oversteken 
 
68. Eerste weg links (Renessersteeg) 
69. Na P en koninklijk vervoermiddel asfaltweg rechts (VADNA) 
70. Na  paleisje weg links (MUG) 
71. Na RC en “ILLUSIE”, bij P asfaltweg links 
72. Na 7 vlinders en 2 koeien asfaltweg links 
73. Einde weg rechts 
74. Na drie grassprietjes aan je rechterhand “Klein Moorst” rechts 
75. Einde weg links 
76. Einde weg rechts 
77. Na brug, viersprong, H “5” en “SPORTZAAL ACHTERVELD” vierspong rechts 
78. Einde weg rechts 
79. Eerste weg links 

 
 

Finish bij de gele vlag. 
 

Kaart binnen inleveren (in de Moespot)! 


