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Uitleg 1e traject

42e Nacht van Weesp

”De navigator zit er meestal naast ...”
No

A-B
uitzetter: Martin Fierlier

motivatie

goed

fout

3.

voor WW Ri Ede
Alleen als je naar rechts gaat op deze schuine situatie is de WW in de voor-positie.
Opvanger.

7.

einde weg R
Het laatste stukje van de Jan Tooropstraat is afgesloten met een bordje
C11. Gesloten voor motoren is volgens ons reglement ook gesloten voor
auto’s, dus hier meteen opdracht 7 uitvoeren. Je vindt de RC P.

10.
11.

na blauwe bank, aanhoudend na plaatsnaam L (geen plaatsnaam ’Weesp’ gebruiken)
na RC R
De eerste plaatsnaam die je bereikt is Loon op Zand omdat Zand geen plaatsnaam is
(wel ’t Zand en ’t Zandt). Bij de 2e passage kun je Loon gebruiken. Volgens de uitzetter
is er in de 3e passage nog een Meeuwen op het info-bord bij de slagboom.
Opvanger.

AA
AA

17.

na trap en verkeersbord L
De (houten) trap vind je nog vóór het viaduct en het verkeersbord direct daarna. Dus
meteen linksaf Muiden in en niet doorrijden tot de bushalte.

C I

Y

19.

2e ”A-weg” R (SO)
De 1e A-WEG betreft de afrit van de A1 en is voorzien van een bord met geslotenverklaring. Op grond van de overzichtelijkheid zou je wellicht de 1e weg bij de voormalige
WEGMAN als A-WEG willen tellen maar met SO mag je niet door gebouwen heenkijken en kun je niet beoordelen dat de weg om het gebouw doodloopt. Je komt dus
nog steeds één A-WEG te kort.

L

L T

23.
24.
26.

na ”40 KM/H”, WW ”DEN HAAG” en verkeersbord L
aanhoudend 1e weg L
VRW R
Omdat Den Haag niet meer voorkomt in het WPR kan het hier alleen één lange tekst
zijn. Die vind je ook. Dus nog voor het viaduct de onverharde weg in. Dan in opdracht
24 en 26 een RC E en nogmaals de RC J halen.
Opvanger.

34.

”Remusstraat” L
Het straatnaambord hoort in de weg te staan en niet langs de doorgaande weg.
Gelukkig staat er iets verder in de Remusstraat ook nog een (beetje verstopt) straatnaambord dat je kunt gebruiken.

41.

M M
X
P

G

J E J
H
Z

O

na verkeerslicht en autoweg viersprong R
Je mag de autoweg niet als autoweg aanduiden omdat het ook een voorrangsweg is.

N

F

46.

”Van Draisweg” R
De gevraagde weg heet Von Draisweg.

A

47.
48.
49.

na verkeersbord 1e weg L
2e weg L
1e weg R
Opdracht 47 en 48 leveren geen probleem op.
Vervolgens in opdracht 49 niet de wegen uit opdracht 48 opnieuw tellen, maar pas op
de einde weg naar rechts.
Via de rotonde kom je terug en moet je opnieuw met opdracht 47 beginnen. Dat kan
allemaal, zolang je geen verkeersborden en wegen uit dezelfde opdrachten gebruikt.
Allemaal stempelen bij de bemande controle.

51.

na viaduct en ”F. BLANKERS KOEN” R
Op de ‘wegwijzer’ staat nog meer tekst, namelijk het serienummer van de fabrikant.

RAQ

st.
F
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Uitleg 1e traject

42e Nacht van Weesp

”De navigator zit er meestal naast ...”
No

A-B
uitzetter: Martin Fierlier

motivatie

goed

Langsrijder voor iedereen.

L

55.

na caravan en ”ACB”, voor abc ”Abc” R
Allereerst de rechtdoorrijder om de parkeervakken opmerken!
Caravan en “ACB” is geen probleem, met abc wordt een volledig alfabet bedoeld en
dat vind je hier niet.

H
U

57.
58.

aanhoudend asfaltweg R
klinkerweg volgen
Eerst 2x opdracht 57 doen en daarna door het verkeersbord ‘doodlopende weg’ en de
onderste helft van BLW (is natuurlijk gewoon DLW) gedwongen naar links. Je blijft nu
(even) op een asfaltweg rijden, maar als je het funzige weggetje bij Yanmar hebt
gezien dan kom je al snel op een klinkerweg terecht en kun je voor het P-Bord naar
links volgen.
De GOUDEN ROUTECONTROLE ”K” is de beloning voor oplettend navigeren!
Opvanger voor iedereen.

K

fout

C

S

62.

na RC asfaltweg R
Enige reglementskennis is vereist om te begrijpen dat hier geen sprake is van een RC.
Het oranje bordje bevat namelijk meer dan één letter. Dus ook niet noteren.

69.

na ”YARA” en WW R
De eerste WW is niet door de ANWB geplaatst en de volgende twee WW’s zijn of los
(emmertje) of bevatten geen Nederlandse plaatsnaam (Parijs). Dus nergens uitvoerbaar.
Langsrijder voor iedereen.

J

72.

na verkeersbord aanduidende einde voorrangsweg, brug en verkeerslicht R
De brug mondt niet uit op de bereden route. Er zit nog een weg tussen.

V

75.

na kombord en ”!” L
Komborden bestaan in twee soorten. Eén soort bij het binnenrijden van de bebouwde
kom en één soort bij het verlaten daarvan.

E

Langsrijder.

N

77.

voor Romeins cijfer L
Volgens het reglement staat er op een RC een letter uit het Nederlands alfabet.
De RC M kan dus nooit een Romeins cijfer zijn.

M

Y

80.

”Kotterbosweg” R (u mag om de vluchtheuvel rijden, maar NIET over het fietspad)
De weg om de vluchtheuvel heeft door het fietspad twee namen. KOTTERBOSWEG is
namelijk heel iets anders als KOTTER- BOS WEG.

O

K

84.
85.

viersprong L (Baardmeesweg)
na koning en koningin VRW L
De twee foto’s van onze nieuwe vorsten staan in de verkeerde volgorde maar gelukkig
mag je het schaakstuk ook meetellen. Toch is deze opdracht (hier) niet uitvoerbaar
omdat je dan 2x dezelfde wegsituatie zou gebruiken.

S

P

87.
88.

voor verkeersbord aanduidende verplicht fietspad R
einde weg L
Het gevraagde verkeersbord (rond model) staat links van de weg en dat mag niet.
Daarom gedwongen voor dit verkeersbord naar rechts, want je mag natuurlijk niet
over een fietspad rijden!
Vlak voordat je weer op de asfaltweg komt staat ditzelfde bord nu ineens wel goed en
kun je opdracht 87 uitvoeren door naar rechts te gaan. Nogmaals een RC T. En dan pas
opdracht 88 uitvoeren. Dus nooit over het fietspad rijden!
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Uitleg 2e Traject

42e Nacht van Weesp

“(bijna) alle begin is…opletten”

Vanaf de Start naar de voet van pijl 1 is de
kortste route met pijl mee rijden a-b-c-d-e-f,
e-f niet aanwezig, dan e-k-f, RC B, op de voet
van pijl 1 RC A, (a-b-g-h-k-f is langer)

A-B

uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

Naar de voet van pijl 6 a-b-c-d-b-, (door viaduct /
brug bij -b-), ook al is er bij -b- geen brug, u moet
toch de constructie volgens de kaart afmaken,
RC U, op pijl 6 RC F.

Via RC L naar de
voet (begin)van
pijl 2,
pijl 2 rijden RC L.
Op pijl 3 RC E.
De weg op de kaart in Hierden tussen de twee
cirkels is nieuw, u moet de oude weg die nog op
de kaart staat volgen langs het kerkteken, RC S.

Op pijl 7 letten
op de scherpe hoek
boven de “n” van
“Duinen”,
RC P.

Constructie naar de voet van pijl 5 a-b-c-d,
Bij -a- hemelpijl, opnemen bij b c via
d-e-f-g-e-d-a-b, RC N, constructie vervolgen
RC J, op pijl 5 RC J.
2-1

Uitleg 2e Traject

42e Nacht van Weesp

“(bijna) alle begin is…opletten”

A-B

uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

Bij -a- ritpijl naar rechts (-c-) opnemen bij b c
via c-d-f-g-b, RC O (HK), nu z.m.m. pijl 8 tegen
via g-h-k-e-f-d-c-a-b, RC R, bij -d- DLW, -b- niet
meer te bereiken nieuw opnamepunt c d via
e-f-g-h-m-n-p-a-c, RC R en RC Q (HK-DMP 9).

Route naar pijl 12 a-b-c, bij -a- fietspad,
opnemen bij b c via d-c-b-e-b, RC 4 route
vervolgen, op pijl 12 RC Y.

Voor de voet van
pijl 13 is de weg a-c
de eerste die u
tegenkomt, maar die
staat niet op de kaart
foute RC K,
nam u kaartweg
a-b-c dan de
goede RC M.

Scherprijder RC T en op pijl 9 RC Z.

De punt van
pijl 10 gaat
net naar rechts
de parallelweg
op, u komt
langs RC W.
De kortste route naar de voet van pijl 14
a-b-c-d-e, RC V en RC I, Route a-h-g-d-e is
langer (alleen RC I), niet bij de voet oprijden
RC X en over naar kaart 2.
2-2

Uitleg 2e Traject

42e Nacht van Weesp

“(bijna) alle begin is…opletten”

A-B

uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

De kortste route
naar de voet van
pijl 18 is niet over
de Voetbrug (Vbr)
maar langs RC E
Op pijl 19 RC R.

Route naar pijl 15 a-f-b-c, bij -a- RC S (HK),
opnemen bij b c, (niet bij -f- want geen keerlus
op Pampus) langsrijder RC P, RC 3 is fout,
wel opnemen via c-b-g-b, RC 2.

Heeft u de bermlijn voor de voet van pijl 20
gezien, dan ging u niet langs de foute RC C,
maar langs de goede RC V.
Na de punt van pijl 15 einde weg rechts daarna
1e weg links over de klinkerweg blijven rijden,
en niet over het gras langs de foute RC H achter
de lantaarnpaal.
Op de voet van pijl 16 bemande RC U.

Route naar de voet van pijl 17 a-b, de goede
bestuurder en/of kaartlezer heeft gezien dat
bij -a- de werkelijke weg niet rechtdoor loopt
maar naar links buigt, u komt uit bij -c-,
route opnemen bij b c via RC T d-e-f-g-b,
route rijden RC T.

Naar voet van pijl 21 a-b-c-d-e-f, RC L en op pijl
21 RC A, naar de voet van pijl 22 m-c-d-e,
m-c verboden, opnemen bij c d via
k-g-h-o-n-b-c, RC A, bij -o- DLW, nu via
m-k-d-c-b-a-b-c, RC J (HK), nu de voet van pijl
21 maar tegen k-g-f-e-d-c-b-a-b-c, RC L en
route bij -c- vervolgen naar pijl 22 en de VTC 2.
2-3

”Een visje uitgooien …”

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht
3. ♣

♣

2.

7.
na RC en
asfaltweg

13.

motivatie

♦
2e

Even simpel warmdraaien. Ommetje ligt links
(BP omdraaien).
Driemaal E en met opdracht 3 kan je niet
tweemaal over de onderbroken lijn rijden. Je
slaat dan gelegenheden uit de vorige
opdracht in. Twee keer links is de juiste route.

A

Je hebt natuurlijk gezien dat de Koi los staat. Oriënteringspunten
moeten vaststaande objecten zijn, dus kan je deze mooie Koi niet
gebruiken en voer je de opdracht niet bij de 1e asfaltweg rechts
uit! Rechtdoor op zoek naar een vis en die kom je tegen als een
vast oriënteringspunt op een mooie foto.
De opdracht lijkt bij de volgende asfaltweg uitvoerbaar, maar je nu
wel realiseren, dat je deze asfaltweg (“Klompenmaker”) al in
opdracht 6 bent ingeslagen en in opdracht 7 niet mag gebruiken.
Voor iedereen de opvanger R.

R

De eerste situatie (1e rotonde) klopt niet, de linker weg van de
rotonde is door het verkeersbord doodlopend. Dus niet als 1e
tellen wel RC S noteren en de hersteller uitvoeren.
De volgende rotonde (2e) klopt, nu niet hier al “rechtdoor” rijden
want dat moet pas op de 2e rotonde (3e dus) gebeuren. RC T
noteren en de hersteller uitvoeren.
Op de 3e rotonde (klopt ook) de opdracht uitvoeren en RC Q laten
staan.

21.

♦

A klasse

♦ A klasse

26.
“Naaldenkoperweg”

Rotondes in statu nascendi? Niet echt moeilijk.
Met opdracht 20 opletten dat je het stuk boven de bol niet vier
keer gaat berijden. Toch drie keer OOO omdat je met opdracht 19
ook al langs de O komt.
Vervolgens zien dat je met opdracht 21 niet naar de andere kant
kunt omdat je dan bij het verlaten van de rondlopende
gelegenheid een gelegenheid uit opdracht 20 inslaat. Wel hier
driemaal langs RC F rijden en wegwezen.

De tekst klopt en staat op de juiste plaats. Maar ook bij Bol Pijl
mag je voor het beoordelen van de naam van een weg geen
gebruik maken van een achterwaarts staand straatnaambord.

fout

EEE
LB

Wat een kanjer van Koi. Een prachtige vis, maar…

Langsrijder D.
20.

goed

ST

AW

Q

D
OOO
FFF

G

H

“NAALDENKOPERWEG”
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”Een visje uitgooien …”

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht
32.

♦

33.

36.

40.

“6D”

42.
na “NVW” en 2e weg
2e

48.

♦ na

motivatie

♦

Meerdere keren rondrijden kan natuurlijk niet, je
mag tenslotte niet meerdere keren over de pijl
rijden. Eén keer kan wel. De situatie klopt omdat
de linker weg tussen de pijl en de bol niet
uitmondt op de bereden route en dus niet
getekend hoeft te zijn.
In opdracht 33 is de linker weg nu wel getekend.
Dit is alleen afleiding, je kunt immers geen
ommetje maken, anders sla je een weg in die je
al in opdracht 32 hebt ingeslagen.
Nu niet rechtdoor, maar gewoon opdracht 33
uitvoeren door gelijk viersprong links te gaan.
Goed U, fout I.

goed

fout

U

I

Op de einde weg staat in de linker weg het bekende blauwe bord
“verboden toegang voor onbevoegden art. 461”.
Opdracht 36 kan je pas uitvoeren op de situatie van opdracht 37.
Als dit gezien hebt dan staat de gouden RC Z op je controlekaart.

Z

Net na RC V hangt de mooi verlichte tekst. Toch is de opdracht niet
uitvoerbaar, want de weg links is zichtbaar doodlopend en die
wordt als niet aanwezig beschouwd. Kortom de situatie klopt niet.
De 2e RC V is fout.

V

43.
3e

Een kwestie van tellen en weten welke wegen
als oriënteringspunt gebruikt zijn in opdracht
42. Dat zijn natuurlijk de 2 wegen uit het eerste
deel van de opdracht en de ingeslagen weg (2e)
van het Bol Pijl gedeelte. Met opdracht 43 kan je
dan met een gerust hart de 1e weg van het Bol
Pijl gedeelte (niet ingeslagen) als 3e weg
gebruiken en hier opdracht 43 uitvoeren.

Bij het nieuwe NS station van Hoevelaken even naar beneden
kijken en daar prachtige spoorrails waarnemen om vervolgens bij
de rotonde gelijk de opdracht uit te kunnen voeren.
RC J is de foute routecontrole.

V

MMX

J

3-2

”Een visje uitgooien …”

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht

motivatie

52.

53.

eenrichtingsweg

54.

eenrichtingsweg

55.
4e

56.

57.

goed

Opdracht 52 is het probleem niet.
Natuurlijk mag je in opdracht 53 de
Ingeslagen weg van opdracht 52 gewoon
tekenen. Wel even opletten dat je niet twee
keer hetzelfde verkeersbord aanduidende
VRW gebruikt!
Routecontrole N is de beloning.

PP

Opdracht 54 mag geen echt probleem zijn
geweest. De viersprong is gewoon de derde
situatie, een gelegenheid geen weg zijnde
mag maar hoeft niet getekend te zijn.
Opdracht 55 is dan op diezelfde viersprong
niet uitvoerbaar, omdat je niet op een weg
zit maar op een gelegenheid geen weg
zijnde door het P-bord.
Na RC Y is opdracht 55 wel uitvoerbaar op
de viersprong omdat de rechtdoorgaande
gelegenheid (P-bord) niet getekend hoeft te
zijn. Vervolgens kan je opdracht 57 op de
viersprong nu wel uitvoeren, je bent links
een gelegenheid gepasseerd en zit nu
gewoon op een weg en de weg rechtdoor
hoeft weer (P-bord) niet getekend te zijn.

WYW

fout

N

C

W

2x: 1L O Y

54

W

W

62.

♣

63

♣

Mooi terrein voor een langste route!
Met 62 op het einde links, eerste rechts, einde links rijd je de
langste route naar de pijl (1, 2, 3). Nu wordt het even puzzelen.
Niet de weg uit opdracht 62 weer inslaan.
Met opdracht 63 maakt dat 1, 2, 3, 4, 5 de behoorlijk langste route
is.

BEF
EBF

5
1,
3
2

1

2,4

3

3-3

”Een visje uitgooien …”

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht
66.

67.

♣

♦

motivatie

Met opdracht 66 gewoon scherp links terug. De situatie voor
opdracht 67 lijkt door het verkeersbord C12 “Gesloten voor alle
motorvoertuigen” in de weg rechtdoor helemaal te kloppen.
Zoals je weet, brengen wij op onze eigen verkeersbordjes wel eens
een kleine wijziging aan! Is het je opgevallen dat de motor de
verkeerde kant op rijdt, hij gaat nu naar rechts en dat moet naar
links zijn. Het niet bestaande verkeersbord sluit de weg rechtdoor
niet af en daardoor klopt de situatie niet (rechtdoorgaande weg
ontbreekt). Niet links rechts gaan maar rechtdoor op zoek naar de
juiste situatie.

origineel
69.

asfaltweg

Het lijkt een mooie asfaltweg te zijn maar als je even verder keek
dan ….., dan zag je dat de weg ook uit klinkers bestaat.
Nu niet gelijk het gas erop, maar wel de volgende uiterst fraaie
asfaltweg benutten.

Bemande controle
80.

D

I

Door het verkeersbord doodlopende weg is de langste route de
kortste route! Elke opdracht moet leiden tot een ongedwongen
verandering van rijrichting. De langste route doet dat niet. Zonder
opdracht zou je vanzelf van de bol naar de pijl rijden, dus dan maar
de korte route nemen die wel een verandering van rijrichting
oplevert.

75.

♦

fout

aangepast

De weg rechtdoor is door het officiële P-bord geen weg. Toch maar
even rechtdoor rijden en de juiste situatie zoeken.
Zo ver komt het gelukkig niet, RC I brengt je weer netjes terug.

70.

goed

De situatie klopt. Alles wat getekend is, is aanwezig en alle op de
te rijden route uitmondende wegen zijn getekend. Doen dus.
Als je het niet geloofde, dan werd je opgevangen door RC U.

J

L

Y

G

H
U

3-4

”Een visje uitgooien …”

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht
86.

♣

motivatie
87.

♣

goed

In opdracht 86 is er één langste route en die
is niet moeilijk te vinden. Het is 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Na het keren bij RC K opnieuw de hersenen
pijnigen en zonder ingeslagen wegen van
opdracht 86 te gebruiken een mooi lange
route bedenken. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

3

2, 5

3, 7

2
6

4
1

91.
“H”

96.

♦

(ca. 5,5 km)
100.
“SLUISWEG”
“Uitweg”

102.

NOO
KON
O

8

6

90.

fout

4
1,5

Bij het eerste ommetje niet uitvoerbaar, omdat de weg rechtdoor
ook getekend moet zijn. Bij het tweede ommetje klopt de situatie
en hoeft de gelegenheid rechtdoor, geen weg zijnde, niet getekend
te zijn.

P

Al vaak gebruikt in verschillende uitvoeringen. Het vlaggetje staat
volgens het reglement voor een RC en daarnaast moet een tekst H
staan. Dat is hier niet het geval, maar de H op het witte bordje is
door de oranje vlag wel een RC. De opdracht dus niet uitvoeren,
maar wel de H op de controlekaart noteren.

H

Na een flink stuk rijden door Maartensdijk toch nog een laatste
rotonde. Mooi rond overzichtelijk en alle wegen die uitmonden op
de te berijden route zijn getekend.
Gewoon uitvoeren.
Langsrijder.

Q

R

S

Nico zou zeggen niks mis mee. De tekst klopt en omdat het
straatnaambord “Sluisweg” verwijzend is heeft de weg maar één
naam, namelijk “Uitweg” en waarom zou je deze Uitweg dan ook
niet gelijk gebruiken om je opdracht uit te voeren.

X

Het eind komt in zicht, maar nu niet denken dat het hier een einde
wegsituatie is. Je kunt echt rechtdoor en dat is zeker niet zichtbaar
doodlopend. RC Z bracht je weer netjes terug op de route.
Nu nog even letten op de laagvliegende vliegtuigen om vervolgens
de VTC3 in te rijden.

Z

T

3-5

Uitleg 4e traject

42e Nacht van Weesp

”Bestuurders met tunnelvisie gaan voor gaas”

A-B

uitzetters: Annamarie en Frank Mijling

Na de start is de route: a-b-v-w-d-e-f-g
Op v-w RC Z.
Bij het ommetje e-f-g RC S.
Verderop tussen Boomhoek en Muyeveld RC U.
Route: d-w-v-e-n-f-g
Bij d wordt u door RC P (AB: HK) gekeerd.
Opnemen bij w -> v via d-l-n-e-v-w.
Bij l RC G (HK), nieuwe route via l-y-n-e-v-w.
Bij y geen aansluiting. (hekken worden geacht
gesloten te zijn)
Nieuwe route via y-z-g-f-n-e-v-w
Bij z geen aansluiting richting n of f, RC H is fout.
Bij g RC J (HK)
Bij het voorm. Fort bij b even achter het schrikhek
langs levert RC I.

Route: Na blokkade opnemen bij p -> q g-h-i-j-k-m-o-p-q-m-k-r.
Bij h RC B (HK), nieuwe route h-v-w-i-j-k-m-o-p-q-m-k-r
Bij j RC L (HK), nieuwe route j-r-k-m-o-p-q-m-k-r
Bij r RC O (HK), k niet meer bereikbaar doorgaan met ingetekende lijn bij r.
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Bij t even over het parkeerterreintje voor RC K en
door naar Punt X met RC X

A-B

uitzetters: Annamarie en Frank Mijling

Route b-c-f-w-g-h. (Blokkade sluit alleen IL af)
RC F goed, RC Z fout.
(zie figuur hieronder)

Route: h-i-j-k-l-z-k-l-z-k-l-m-n-o-p-punt Y.
Bij I RC L (AB: HK) opnemen bij j -> k via i-q-r-s-m-l-z-k-j-keerlus-j-k etc.
Op i-q RC Q (HK). Via i-h-etc. is meer tegengesteld, dus RC C is fout.
Nu niet via i-t-u-v-a-b-q-r-s-m. (Bij v Vbr), (RC W is fout)
U kan nog via i-t-u-h-e-d-c-b-q-r-s-m-etc. bij h door DLW linksaf en DLW rechtdoor geen
aansluiting, gedwongen richting i.
Nu verder i-t-n-m-l-z-k-j-keerlus-j-k-l-z-k-l-z-k-l-m-n-o-p.
Op l-z-k RC A, op k-j RC T (HK) (nog 2x RC A)
Bij o geen aansluiting opnemen bij rotonde p, 2x RC P. Op Punt Y RC Y.
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Route: PuntY-a-b-c-d-e-b-f-g-h-i-keerlus-i-f-g-j
Bij b RC B (HK) wegen voor blokkade niet meer
bereikbaar. Doorgaan bij b richting f-g-h-i-etc.
Bij g RC A (HK)
Nu niet via g-f-i-keerlus-i. g-f is tegengesteld,
dit hoeft niet te worden gereden.
RC N is fout.
Juist is via g-j-k-l-m-a-b-f-i-keerlus-i-etc.
Op k-l RC K (HKL-DMIL).

Route: x-y-a-b-c-w-d-e-f-g-h
Bij c-w geen aansluiting door via c-v-w bij v RC M
Bij w-d geen aansluiting: w-b-g-f-e-d-e-f-g-h
Bij d RC Y

A-B

uitzetters: Annamarie en Frank Mijling

Route: k-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x
Op n-o langsrijder RC S
Op q-r langsrijder RC T
Bij s niet gelijk kruising links, maar even rechtsaf
onder gebouw door.
Dit levert u de Gouden RC O op.
Op u-v nog RC R

Route: m-snelweg-n-o-p-q-r-s
Geen aansluiting bij p-q, door via p-t-q
Op p-t RC D, bij q RC E, bij r RC U
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A-B

uitzetters: Annamarie en Frank Mijling

Nu het laatste stukje nog:
Route: a-b-c-d-e-f-g-f-g-h-i-j-m-n-o-Finish
Bij f komt u 2x langs RC G.
Om te zien of u had gezien dat f-g-h korter is als f-h op g-h RC I.
Nu nog langs RC N om het af te ronden en dan naar de finish.

Dat was het voor dit jaar.
Hopelijk zien we u volgend jaar weer bij de:

43e Nacht van Weesp
10/11 mei 2014
Natuurlijk weer bij:
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