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Deze Wijnpuzzelrit 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. Tijdens de Wijnpuzzelrit mag de fles uit de afbeelding op het voorblad worden aangemerkt als 

een wijnfles (hierop zijn geen vallen gemaakt). 
C. 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. 
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 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. 

F. Hekken worden geacht gesloten te zijn (tenzij anders aangegeven). 
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:  50 kilometer  -  toegestane rijtijd:  2 uur 15 minuten 
B-klasse:  lengte rit:  49 kilometer  -  toegestane rijtijd:  2 uur 15 minuten 
C-klasse:  lengte rit:  46 kilometer  -  toegestane rijtijd:  2 uur 15 minuten 
 

De uitzetter 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 ruim 2 uur weer terug in De Moespot. Loopt u 
vast probeer dan eerst de route iets verder weer op te pakken (bijv. aan de hand van een straatnaam), 
komt u er echt niet uit neem dan contact op met 06 2501 2508. 
 

Routebeschrijving 
 

Start bij de blauwe vlag in de Rentinckstraat 
 

1. Einde weg rechts (Jan van Arkelweg) 
2. Viersprong links 

 

Tijdens routeopdracht 3 alleen officiële wegen berijden. Dus geen inritten naar huizen, 
garages, parkeerplaatsen, kerkhoven en dergelijke.  
 

3. Aanhoudend eerste weg links 
6. Na wijnfles eerste weg links (Jan van Arkelweg) 
7. Tweede weg links (’t Jannendorp) 
8. Einde weg rechts 
9. Asfaltweg rechts 
10. Na RC eerste weg links (brievenbus negeren) 
11. Einde weg rechts (Jan van Arkelweg) 
12. Na wijnfles eerste weg rechts (Klettersteeg) 
13. Na “DLW”, voor onbemande RC weg rechts 
14. Einde weg links (Hessenweg) 
15. Eerste weg rechts (Helweg) 
16. Na “HAVIKHORSTERPAD”, wijnfles en hek eerste weg rechts 
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We gaan ons een stukje verplaatsen. 
 

A. Bij rotonde derde weg rechts (Scherpenzeelseweg) 
B. Bij rotonde tweede weg rechts (Scherpenzeelseweg) 
C. Na verkeerslicht eerste weg links (Plantagelaan) 
 

17. Bij rotonde derde weg rechts (Anthonie Fokkerstraat) 
18. Bij rotonde eerste asfaltweg rechts 
19. Bij rotonde tweede asfaltweg rechts (VADNA) 
20. Na eins, zwei en “DREI” “Vier” rechts (MUG) 
21. Na vier, vijf, zes zeven en acht rechts (MUG) 
28. Bij rotonde tweede asfaltweg rechts 
29. Na brug met bijnaam “De Zwaan” rechts 
30. Einde weg links 
31. Eerste weg rechts (Anthonie Fokkerstraat) 
32. Bij rotonde tweede weg rechts (Burgemeester Labreelaan) 
33. Eerste weg links 
 

Tijdens opdracht 34 en 35 eventueel aanwezige brievenbussen negeren. 
 

34. Na twee tweeën, drie drieën en vier vieren aanhoudend eerste weg rechts (MUG) 
35. Na “333” rechts (MUG) 
36. Einde weg links 
37. Eerste weg rechts 
38. Bij rotonde eerste weg rechts (Plantagelaan) 
39. Tweede weg links (Narcissenstraat) 
40. Na wijnfles rechts (parkeerterrein LIDL) 
41. Na wijnfles links 
42. Na RC aanhoudend weg rechts 
43. Na RC einde weg rechts 
45. Einde weg rechts 
46. Voorrangsweg links 
50. Na tunnel eerste weg rechts (Otelaarseweg) 
51. Bij rotonde derde weg rechts (Nijkerkerweg) 
52. Na “BARNEVELD” en verkeerslicht eerste weg rechts 
 

Tijdens de opdrachten 53 tot en met 61 hekken als vast in de grond staand beschouwen en 
de daarop gemonteerde bordjes met de tekst “VERBODEN TOEGANG” als niet aanwezig 
beschouwen. 
 

53. Eerste weg links en direct rechts 
54. Eerste weg links 
56. Na drie achter elkaar staande wijnflessen rechts 
57. Tweede weg links 
58. Eerste weg rechts 
59. Na druiven, aardbeien, perzikken en granaatappels rechts 
60. Na som en product links (MUG) 
61. Einde weg links 
62. Na verkeerslicht rechts (Nijkerkerweg) 
63. Na spoorwegovergang eerste weg rechts (Harselaarseweg) 
64. Na vierde verkeersbord aanduidende voorrangsweg asfaltweg links 
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65. Asfaltweg rechts (Nijverheidsweg) 
66. Na wijnfles links 
67. Eerste weg links 
 

Tijdens opdracht 68 een openstaand hek als niet aanwezig beschouwen, je kan hier dus 
door rijden. Ook eventueel aanwezige brievenbussen tijdens deze opdracht negeren. 

 

68. Na wit eentje rechts (MUG) 
70. Asfaltweg rechts (Nijverheidsweg) 
71. Viersprong links 
72. Einde weg links (Harselaarseweg) 

 

D. Viersprong oversteken 
E. Viersprong oversteken (rechts voorsorteren) 
 

73. Eerste weg links 
74. Einde weg rechts 
75. Eerste weg links 

 

Tijdens opdracht 76 de asfaltweg als de rechtdoorgaande weg beschouwen. 
 

76. Na wijnfles asfaltweg rechts 
78. Bij rotonde tweede weg rechts 
79. Bij rotonde derde weg rechts 
80. Bij rotonde eerste weg rechts 
81. Bij rotonde tweede weg rechts 
82. Asfaltweg links (Wencopperweg) 
83. Na de namen van drie landen die volgende maand deelnemen aan het Wereldkampioenschap 

Voetbal in Quatar eerste weg rechts 
84. Viersprong links 
85. Bij rotonde derde weg rechts (Hanzeweg-Zuid) 
 

We gaan terug naar Achterveld en dat is nog een stukje rijden. We doen deze verplaatsing 
van 12,5 kilometer aan de hand van neutrale opdrachten (geen vallen, geen RC’s). 

 

F. Na verkeerslichten rechts (Baron van Nagellstraat) 
G. Na verkeerslichten rechtdoor (De Voortse Ring) 
H. Na verkeerslichten links (Rijksweg) 
I. Bij rotonde eerste weg rechts (= rechtdoor) 
J. Bij rotonde tweede weg rechts (Rijksweg) 
K. Na “TERSCHUUR GEM. BARNEVELD” en kerk asfaltweg links (Stoutenburgerweg) 
L. Na “ACHTERVELD GEM. LEUSDEN” viersprong links (Ruurd Visserstraat) 
 

86. Einde weg rechts (Hessenweg) 
87. Viersprong rechts (Jan van Arkelweg) 
 

Tijdens opdracht 88 geldt: elke letter die u aan de bereden route kunt zien wordt geacht de 
eerstvolgende letter in het alfabet te zijn (dus een A die u ziet is een B, een B is een C, 
enzovoorts, maar dus ook een Y is een Z en een Z is een A). 

 

88. Na kerk “Qdmshmbjrsqzzs” rechts 
 

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


