
AMBC ACHTERVELD                   SNERTRIT 2022 
 
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. 

 GA:  Grote Afstand 
 MUG:  Uitsluitend Materiaal gebruiken dat kennelijk door de Uitzetter  

   Geplaatst is, met uitzondering van wegen en wegsituaties. 
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 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 rijtijd is 2 uur. 
De uitzetters Joan Oostveen en Paddy Jans wensen jullie een leuke rit en veel succes. 
Tijdens de rit zijn wij bereikbaar op 06 5188 2264, of op het nummer van De Moespot: 
0342 452 152 
 

ROUTEBESCHRIJVING    B-KLASSE 
 
Start bij de blauwe vlag in de Rentinckstraat 
1. einde weg rechts 
2. eerste weg links 
3. na 2 hopmans, “Hopmannenweggetje” rechts (MUG) 
4. viersprong rechts 
5. na “SNERT” viersprong links 
6. na “ARKELBROEK” viersprong links 
7. na triptiek asfaltweg links 
8. einde weg rechts 
99. viersprong links 
 
A. na “SNERT”, viersprong voorzichtig oversteken (Je steekt de Hessenweg over in de 

richting van de Koningin Julianaweg) 
 
10. na brug, “RESTAURANT CHARDONNAY”, asfaltweg links (Postweg, GA) 
11. na logo van Auto, Motor en Bromfiets Club Achterveld asfaltweg rechts (MUG) 
12. na coelacant, “Klein Moorst” links (MUG) 
13. na viersprong, “SNERT” en man met guts asfaltweg links (GA) 
14. na 4e minister-president van Nederland viersprong rechts (Geteld vanaf 1945, MUG, 

VADNA) 
 



 
B. VRW voorzichtig oversteken (Je steekt de Moorsterweg over in de richting van de 

Kolfschoterdijk) 
 
15. einde weg links 
16. na Bertus op de Norton en Gerrit op de BSA asfaltweg rechts (VADNA) 
17. einde weg rechts 
 
C. bij rotonde 3e weg rechts (De Dreef) 
D. na verkeerslicht, viersprong rechts (Marktstraat) 
E. bij rotonde 1e weg rechts (De Breelaan, VADNA) 
 
18. na “DE BREEHOEK KULTURHUS” links 
19. na auto waar Max Verstappen altijd in rijdt links (MUG) 
20. na zwartkoppen, vleugels, letterzetter en Frans woord links (MUG) 
21. eerste weg rechts 
22. einde weg rechts 
23. bij rotonde 3e weg rechts 
 
F. viersprong oversteken (Je steekt hier De Dreef over in de richting van de 

Barneveldsestraat) 
 
24. na verkeersbord, eerste weg links (Renessersteeg) 
25. asfaltweg rechts (De Haar) 
26. na snelheidsmeter, multimeter, thermometer en decameter asfaltweg rechts (MUG) 
27. na monnikskap links (MUG) 
28. na droedel rechts (MUG) 
29. einde weg rechts  
30. einde weg rechts (De Glind, Postweg) 
31. na “SNERT” rechts 
32.  aanhoudend weg rechts 
33. na “KEURIG” rechts 
36. VRW rechts  
 
G. bij rotonde 3e weg rechts (Scherpenzeelseweg) 
H. bij rotonde 2e weg rechts (Scherpenzeelseweg) 
I. na viaduct en verkeerslicht viersprong links (Plantagelaan) 
J. bij rotonde 1e weg rechts 
 
37. “Koolhovenstraat” links 
38. na kikker en paardenhoofd rechts (MUG) 
39. na paardenhoofd en kikker rechts (MUG) 
40. na afbeelding van in Nederland rijdende trein rechts 
45. VRW rechts 
 
K. bij rotonde 2e weg rechts 
 
46. viersprong links 
 



47.  VRW rechts 
 
L. bij rotonde 3e weg rechts 
 
48. na “BEGRAAFPLAATS”, viersprong links 
49. asfaltweg links (Oldenbarnevelderweg) 
50. na “SNERT”, voor weg rechts (Parkeerterrein Lidl) 
51. na RC aanhoudend 2e weg links 
52. na “SNERT” einde weg rechts 
60. na homoniemen en homofoon asfaltweg rechts (MUG) 
61. einde weg rechts 
62. na “JAN EN EEF ROTONDE” en “Jan en Eef rotonde” asfaltweg links 
63. einde weg links 
70. VRW links 
71. na “SNERT” en frikadel eenrichtingweg links 
72. einde weg links 
73. na viaduct, rechte en ronde rechts (MUG) 
74. na “SNERT” en erwtensoep met worst asflatweg links (GA) 
75. einde weg links 
76. na brug en “SNERT” viersprong links (GA, Klettersteeg) 
77. na “SNERT”, voor bord “DLW” rechts 
80. na “SNERT” rechts (Hessenweg) 
81. na “JAN VAN ARKELWEG” weg rechts 
82. “Rentinckstraat” rechts 
9. viersprong rechts 
 
Finish, kaart binnen inleveren in De Moespot 
 


