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Routebeschrijving A-Klasse Blad 1 van 2 

Deze Wijnpuzzelrit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en 
onderstaande aanvullingen: 
 
a. De routeopdrachten moeten in oplopende nummervolgorde worden uitgevoerd, maar 

behoeven niet doorlopend genummerd te zijn. 
b. Indien de afkorting (MUG) achter een routeopdracht 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. 

c. Indien de afkorting (VADNA) achter een routeopdracht staat, betekent dit dat u Verkeersborden 
Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig moet beschouwen. 

d. Andere teksten tussen haakjes achter routeopdrachten dienen alleen ter verduidelijking en zijn 
dus uitsluitend bedoeld om u te helpen. Daar zijn geen vallen op gebaseerd. 

e. Wegen waarin teksten staan in de trant van “VERBODEN TOEGANG”, “EIGEN WEG”, “PRIVE 
TERREIN” of gelijkluidende teksten, als niet aanwezig beschouwen. 

f. Parkeervakken dient u als berm te beschouwen, tenzij anders is aangegeven. 
g. De rit wordt verreden binnen de gemeentegrenzen van Woudenberg, Scherpenzeel en Leusden. 
h. Een door de uitzetters geplaatste situatieschets geldt ter plaatse vanuit alle richtingen. 
i. Een weg die reglementair niet meer als oriënteringspunt gebruikt mag worden, mag wel worden 

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

Lengte van de rit en toegestane rijtijd per klasse 
• A-klasse - 38 kilometer – toegestane rijtijd 1:45 uur 
• B-klasse - 37 kilometer – toegestane rijtijd 1:45 uur 
• C-klasse - 36 kilometer – toegestane rijtijd 1:45 uur 

 
Wij wensen u veel succes, maar vooral veel plezier tijdens de rit. Vergeet niet te genieten van de 
prachtige omgeving en wij hopen u over ongeveer 1:45 uur hier weer terug te zien. Tijdens de rit zijn 
wij bereikbaar op 06 – 2501 2508, of op het nummer van De Moespot: 0342 – 452 152. 
 
Nogmaals veel plezier, Adri & Michel Brundel 
 
Routebeschrijving 
 
Start bij blauwe vlag in de Rentinckstraat 
 
1. Einde weg links 
2. Eerste weg links 
3. "Deliana van Weedestraat" rechts 
4. Na derde neef van Donald Duck rechts 
5. Einde weg rechts 
6. Na verkeersbord aanduidende gevaarlijk kruispunt viersprong rechts 
7. Na “DLW”, voor “DLW” rechts 
8. Na “AMBC”, kurk en fles rechts (MUG) 
9. Eerste weg links 
10. Einde weg rechts 
11. VRW links 
12. Eerste weg rechts (Helweg) 
13. Na stempelcontrole en twee oranje vlaggen rechts 
14. Asfaltweg rechts (Postweg) 
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Routebeschrijving A-Klasse Blad 2 van 2 

15. Na kombord “DE GLIND GEM. BARNEVELD” en kerk rechts (Rudolphlaan) 
(Afstand ongeveer 2 kilometer) 

16. Na fles “Beaujolais Primeur” rechts 
17. Viersprong rechts 
18. Eerste weg links (Ringlaan) 
19. Voor weg “Wijnweg” links (VADNA) 
20. Eerste weg links 
21. Einde weg links 
22. Na “ZONE 60 HERHALING” en transformatorhuisje, bij schrikhek rechts 
23. Voor naam van Nederlandse plaats welke in het bordspel Monopoly met de kleur oranje 

wordt weergegeven links (vraagstelling is correct) 
24. Na asfaltweg, witte en zwarte fiets bij rotonde eerste weg rechts 
25. Bij rotonde tweede weg rechts (Stationsweg) 
26. Bij rotonde eerste weg rechts (Parallelweg) 
27. Na druiven, perzikken en aardbeien eerste weg rechts (MUG) 
28. Na datum van eerste winterdag asfaltweg links (MUG) 
29. Asfaltweg links 

 
34. Einde weg links (Europaweg) (Afstand ongeveer 2,5 kilometer) 
35. Bij tweede rotonde eerste weg rechts 
36. Na H "13" rechts (Frans Halslaan) 
37. Einde weg links (Stationsweg West) 
38. “Koningin Emmastraat” rechts 
39. Einde weg links (Nico Bergsteynweg) 
40. Bij rotonde tweede weg rechts 
41. Na "SCHOOLZONE 30" en vlaggenmast links 
42. Einde weg rechts 
43. Aanhoudend eerste weg links 
44. Na “AMBC” eerste weg rechts 
45. Einde weg rechts 
46. Bij rotonde derde weg rechts 
47. Na bushaltebord en “AMBC” rechts (Leusbroekerweg) (Afstand ongeveer 2,5 kilometer) 
48. Na verkeersbord aanduidende vee, stempelcontrole, "LEUSBROEKERWEG", "EIEREN & 

AARDAPPEL - AUTOMAAT" en tweede verkeersdrempel viersprong oversteken 
49. "Kolfschoterdijk" links 
50. Viersprong links (goed uitkijken, weinig zicht) 
51. Na 2 koppen aan een boom rechts (MUG) 
52. Einde weg links 
53. Einde weg rechts (Asschatterweg) 
54. Na brug, kombord en langste brug van Nederland viersprong rechts 
55. “Jan van Arkelweg” links 
56. Na vierde naam van Franse wijnstreek links (MUG) 
57. “Rentinckstraat” links 

 
Finish bij gele vlag, de controlekaart inleveren in De Moespot 


