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AMBC ACHTERVELD              ORANJERIT 2019 
 
Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement Midden-Nederland en het Nederlandse 
Wegenverkeersreglement en onderstaande aanvullingen. 
 
Aanvullingen op het reglement: 
A: 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. 
GA:  Grote Afstand 

B: De routeopdrachten moeten in oplopende nummervolgorde worden uitgevoerd, maar 
behoeven niet doorlopend genummerd te zijn. 

C: Een langs de route geplaatste situatietekening dient ter verduidelijking van die situatie. 
De situatietekening geldt vanuit elke richting. 

D: 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. 

E: Een zichtbaar doodlopende weg voorzien van een RC als reglementaire weg 
beschouwen; als in een inrijmogelijkheid een RC staat wordt u geacht er te mogen 
rijden. 

F: Na de start wordt de blauwe vlag geacht niet meer aanwezig te zijn. 
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 
beschouwd te worden. 

 
De lengte van de rit is 44 kilometer. De gemiddelde snelheid is 22 kilometer per uur. 
De uitzetters Joan Oostveen en Paddy Jans wensen u een leuke rit en veel succes. 
Tijdens de rit zijn wij bereikbaar op, of op het nummer van De Moespot: 
0342 452 152 
 

ROUTEBESCHRIJVING A & B-klasse. 
 
Start bij de blauwe vlag in de Rentinckstraat 
1. aanhoudend weg rechts 
2. na “ALEX” weg links 
3. na ramoneur asfaltweg rechts (MUG) 
4. viersprong rechts  
5. na “ALEX” viersprong links 
6. na RC “H” en “ALEX” viersprong links 
7. na erlenmeyer asfaltweg links (MUG) 
8. einde weg links (Jan van Arkelweg) 
9. na RC “H”, “ALEX” en “KLETTERSTEEG”, “Klettersteeg” rechts 
10. na “DLW” en “WEG LINKS”, aanhoudend “Weg rechts” rechts 
15. na “ALEX” en oranje RC rechts (MUG) 
16. na ritpijl en “DLW”, “Dlw” rechts (MUG) 
17. einde weg rechts 
18. VRW links 
19. na “HELWEG” rechts (Helweg) 
20. na Bertus en Bertus, voor Bertussen rechts (MUG) 



21. na Engels woord voor “KONINGIN” rechts (MUG) 
22. na “ALEX”, bij “POSTWEG” asfaltweg rechts 
23. na “ALEX” viersprong rechts 
24. aanhoudend na brandblusser weg links (MUG) 
28. na “ALEX” asfaltweg links (GA, Moorsterweg) 
29. na speler in rugbyelftal, “Klein Moorst” links (MUG) 
30. na “11” viersprong rechts 
31. einde weg links (Voskuilerdijk) 
32. na zwaaivlagje wat gebruikt kan worden op de verjaardag van Z.M. Koning 

Willem-Alexander, weg rechts (MUG, VADNA) 
33. einde weg rechts 
34. na “150 M”, bij rotonde tweede weg rechts 
35. asfaltweg rechts (‘t Zwarte Land) 
36. na “KEK MAAR WA GE DOET !” rechts (u mag over de parkeervakken rijden) 
37. einde weg rechts 
38. na 1e regel uit het Wilhelmus asfaltweg rechts (MUG, VADNA) 
42. viersprong rechts (Industrielaan) 
43. bij rotonde tweede weg rechts 
44. einde weg rechts 
45. na P, brug en “REKJILEKKAMTEHSITSEELSKNILRAANSTHCERNAVEJSLA”, 

asfaltweg links 
46. einde weg rechts 
47. “Broekerweg” links 
48. na brug, brug, “ALEX”, lid van het Koninklijk Huis en lid van de Koninklijke Familie 

rechts (MUG) 
49. einde weg rechts 
50. na verkeerspaddenstoel rechts 
51. na vijfmaal “ORANJE” links (MUG, VADNA) 
52. einde weg links 
53. eerste weg links 
54. einde weg links 
55. einde weg rechts (Dorpsstraat) 
56. einde weg links (Marktstraat) 
57. bij rotonde 3e weg rechts (VADNA) 
58. eerste weg links 
 
 Tijdens de opdrachten 59 t/m 61 wordt er geacht op elke einde weg situatie een bord met de 

tekst DLW in de rechterweg te staan. 
 
59. na weg, aanhoudend 2e weg links 
60. na “ALEX” links  
61. einde weg rechts 
62. bij rotonde 3e weg rechts 
65. na viersprong en verkeersbord, eerste weg links (Renessersteeg) 
66. na “ALEX” asfaltweg rechts 
67. na Jan en Eef, nooit niet “Woonerf van Jan en Eef” rechts (MUG) 
68. na “WILLEM-ALEXANDER” links (MUG) 
69. einde weg links (Postweg) 
70. na “ALEX” einde weg rechts (GA) 
71. na brug, plaatsnaambord en “ALEX” viersprong rechts 
72. einde weg rechts 
73. na verkeerslicht dat op groen staat, eerste weg links 
Finish, kaart binnen inleveren in De Moespot 


