Uitleg 1e traject

41e Nacht van Weesp

”Helder en toch wazig”

No

Motivatie

1.

na brug rechts
Vanweg het bord D4, bij het verlaten van het startpodium is er geen sprake van
een brug. Een brug moet deel uitmaken van een weg en dat kun je pas
beoordelen na de eerste samenkomst van gelegenheden.

A-B
uitzetter: Martin Fierlier

Goed

Fout

F

H

8.

na ”P” en parkeerplaats aanhoudend rechts (SO)
Vanwege het SO kun je zien dat er ter hoogte van de ritpijl helemaal geen weg naar
rechts is. Deze ritpijl is dan ook bedoeld voor de CT-klasse om de situatie daar duidelijker te maken. De ritpijl heeft hier dus geen enkele functie en de korte parkeerplaats
blijft net zo kort en breed alsof er geen ritpijl zou staan, waardoor de volgorde tussen
”P” en parkeerplaats wel in orde is.

13.
14.

aanhoudend eerste gelegenheid links
weg volgen
Eerst een rondje via de RC Z. Daarna kun je niet volgen omdat je op een INRIT rijdt en
zowel links als rechts ook INRIT is. Dus doorgaan met aanhoudend. Bij het postkantoor
staat een, bij x niet-zichtbare, DLW zodat je op een weg rijdt. Daarna gedwongen naar
rechts (je blijft op een weg rijden) en dan volgen door naar de RC D te rijden. (zie tekening 1)

19.

na knaapje links
Een knaapje is behalve een jongetje ook een hangertje om bijvoorbeeld een jas of een
blouse op te hangen. Je ziet een afbeelding van zo’n hangertje bij ENDPRO FASHION
SERVICE aan de gevel. Aan een vliegtuigje heb je in ieder geval niets.

23.

na ”H” rechts
De juiste tekst vind je op de lichtbak aan de bushalte. De RC A zet je weer naar de
hoofdweg en laat je deze opdracht nogmaals doen, nu op een bijgeplaats bordje ”H”.

A

27.'

na verkeersbord aanduidende voetgangersoversteekplaats rechts
Direct na het uitvoeren van opdracht 23" is er al een verkeersbord. Dus meteen terug
de parallelweg op.

J

27.''

na verkeersbord aanduidende voetgangersoversteekplaats rechts
Net even voorbij de (2e) ingang naar het parkeerterrein van de gymzaal staat een
bordje DLW zodat je eerst maar eens gedwongen naar rechts gaat. Daarna niet vergeten om deze opdracht alsnog (reglementair) uit te voeren.

33.

na ongeluksgetal links
Als eerste kom je een tekst 11 tegen, hetgeen bekend staat als het gekkengetal. Daarna
vind je een politieagent met een bordje 13. Dit is wel algemeen bekend als ongeluksgetal en als je dan niet opmerkt dat het hier om een herstelbordje gaat dan heb je zeker
geen geluk want je moet nu ineens even doorgaan met opdracht 13. Hetgeen een
prachtige RC B oplevert. Na de politieagent opnieuw beginnen met opdracht 13, dus
NIET volgen naar de RC V.

38.

na viersprong en H ”98-118”, voor hydrant rechts
Direct na het uitvoeren van opdracht 37 passeer je een ’viersprong’ waarvan beide
zijwegen doodlopen. Dus daarna opzoek naar de échte viersprong. Die is er wel, maar
dan zijn de andere oriënteringspunten er niet meer.

43.

na ”LANGER DAN 6 M” rechts
Vlak voordat je het giga-parkeerterrein van de Ouderkerkerplas oprijdt staan er zoveel
bordjes dat je even moet zoeken. Behalve de juiste tekst staat er ook een bordje met
”EIGEN WEG” hetgeen wil zeggen dat je niet rechtdoor mag. Je gaat hier dus gedwongen naar links en dan word je opgevangen door de RC M, die je de opdracht geeft om
alsnog het parkeerterrein op te rijden.

YL
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M
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Uitleg 1e traject

41e Nacht van Weesp

”Helder en toch wazig”

A-B
uitzetter: Martin Fierlier

No

Motivatie

44.
45.
46.
47.

derde weg links
eerste weg rechts
tweede weg rechts
eerste weg links
Bij deze vier opdrachten gaat het erom dat je geen oriënteringspunten (wegen) uit de
vorige opdracht gebruikt. Dus in opdracht 45 niet de 1e weg van opdracht 44 tellen en
in opdracht 46 geen weg uit opdracht 45 meetellen.
Bemande controle.

49.

na brug en rotonde tweede ”Hoofdenburgsingel” rechts
Meestal is het nogal lastig om ’na’ een rotonde te komen, maar aangezien hier twee
rotondes vlak bij elkaar liggen kom je bij het ronden van de eerste rotonde al snel na
die andere. Dus maar één keer de RC W op je kaart.

53.

na vorst rechts
Eerst allemaal langs de gratis RC E.
Vorst kan van alles betekenen. Máxima is geen vorst en kan in de toekomst wellicht
een vorstin worden. Een halfronde dakpan wordt ook wel een vorst genoemd. Dus toch
naar rechts.
Opvanger voor iedereen.

55.

na ”78A” ”Langs De Akker” rechts
Op het straatnaambord staat Langs de Akker met slechts twee hoofdletters. Dat is een
andere straatnaam. Als er op het bord drie hoofdletters staan dan moet dat in de
opdracht ook (of allemaal hoofdletters).

57.

aanhoudend einde weg rechts
Opletten dat je met een weg met gescheiden rijbanen te maken hebt. Dus eerst maar
eens rechtdoor. Aan het eind kun je nog steeds ’rechtdoor’ alhoewel de weg tussen de
beide rijbanen inzit. RC V. Terug op dezelfde situatie (is nu een einde weg) voor de
eerste keer handelen en bij de asfaltweg voor de tweede keer, RC P.

63.

63.
68.

A-KLASSE:
rechts viersprong over (SO)
Vanwege het P-bord bij de ingang is er in eerste instantie geen sprake van een viersprong. Dat komt pas als je helemaal rondgereden bent. Vanwege het SO kan je nu
alleen links viersprong over. Je steekt de viersprong over en benadert de viersprong nu
vanuit de andere richting. Hier kan je wel handelen door rechtsaf te slaan.
B-KLASSE:
na fietspad en verkeersbord aanduidende parkeerplaats rechts
De juiste omschrijving van het verkeersbord is ’parkeergelegenheid’
na weg tweede weg rechts
De tweede weg lijkt afgesloten met een bordje DLW. Het ’onderbordje’ met de tekst
”na 50 M” is echter één geheel met het bordje DLW en dat mag niet. Alleen bordjes
met DLW sluiten een weg af. Daarom meteen de eerstvolgende weg inslaan.
Bemande controle.

76.
77.
78.

einde weg links
na Jip en Janneke rechts
asfaltweg links
Opdracht 76 voer je pas vlak voor de plaatwerkerij uit (rechtdoorrijder). Vlak voordat je
rit dreigt op te houden ben je al na Jip en Janneke (in de goede volgorde). Je gaat daar
dus naar rechts. Vervolgens opdracht 78 uitvoeren op de viersprong.

Goed

Fout
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Uitleg 1e traject

41e Nacht van Weesp

”Helder en toch wazig”

No

A-B
uitzetter: Martin Fierlier

Motivatie

Goed

Langsrijder voor iedereen.

B

80.

”Slagerij” rechts (MUG)
MUG betekent dat je alleen door de uitzetter geplaatst materiaal mag gebruiken: met
uitzondering van materiaal benodigd voor het beoordelen van wegen en gelegenheden. Aangezien je het échte straatnaambord ook moet beoordelen heeft de Slagerij dus
twee namen. Namelijk Slagerij en Zagerij.

86.
87.

na H ”106”, voor weg aanhoudend weg links
na twee straatnaamborden rechts
Eerst een bezoekje brengen aan de RC’s S en T. Daarna niet nogmaals uitvoeren want
dan zou je de voorweg opnieuw gebruiken. Dus gedwongen naar rechts (RC A - HK).
Daarna vind je al vrij snel twee straatnaamborden. Deze zijn weliswaar verwijzend
maar het blijven natuurlijk wel gewoon straatnaamborden. Je gaat dus naar rechts om
het gebouw en niet naar links.

91.
92.

na ”JOHAN ENSCHEDEWEG” aanhoudend eerste weg links (VADNA)
na ”NVW”, WW ”EDE 10” en RC ”N” links (MUG)
NIET voor de eerste keer handelen bij de autodealer want daar staat een accent op de
derde E (Enschedéweg), maar wel na het goede straatnaambord verderop. Door het
MUG bij opdracht 92 kan je het geheel alleen als tekst zien omdat ’EDE 10’ nooit op een
zelfgeplaatste WW kan staan. Je zoekt dus een tekst -NVW”, WW ”EDE 10- en die vind
je niet. Derhalve doorgaan met opdracht 91.

100.
101.
104.

voor ”KAR WEI” links
aanhoudend eerste weg rechts
asfaltweg links
Als je ziet dat je wél om het gebouw kunt rijden omdat er geen DLW staat maar DLVV
pakt alles een beetje anders uit, want dan voer je opdracht 104 al op de Groot Mijdrechtstraat uit.
ALLE CONTROLES OP EEN RIJ:

Fout

tussen [ ] = max 1 fout

R

STA
E

F

U

WN
N

DY

D

-- kleine letters = fout

A-KLASSE:
[Fh] [yl] [ZDo] [Tc] A J [K K] [Bnv] [Qg] M [28822] Z [Ww] E R
K L [ V V P ] [ H C H ] [ U x ] st. [ p g m ] B R [ S T A E f ] [ U w n n ] [ D d Y ]
B-KLASSE:
[Fh] [yl] [ZDo] [Tc] A J [K K] [Bnv] [Qg] M [28822] Z [Ww] E R
K L [ V V P ] [ H c ] [ U x ] st. [ p g m ] B R [ S T A E f ] [ U w n n ] [ D d Y ]
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Uitleg 2e Traject

41e Nacht van Weesp

“Langs engen, van cop naar cop”

A-B

uitzetters: Sjaak Visser en Frank Mijling

Onderweg naar pijl 6 terug langs Mijdrecht naar
Wilnis. (route: m-n-o-p-q, op plaatje pijl 1 en 2).
Vanwege het fietsje onderlangs rijden.
Op m-n langs RC B is nu wel goed.

Allereerst op pijl 1 een buitenommetje
met een goede RC M. (route: a-b-c-d-e-f-h-i )
Even links op de parkeerplaats blijven,
niet langs de foute RC C.
Na pijl 2 direct naar rechts, en niet rechts-links
de brug over. RC B is fout.
(route: k-l-m)

Na pijl 6 niet direct naar rechts ivm. landsgrens.
(Denemarken) (route: a-b-c-d-e)
Op de pijl RC T, op c-d RC I
en voor de ‘jump’ RC P

Na pijl 7 de brug over rechts.
(geconstrueerde route: f-g-h-i-g-h)

Op pijl 3 RC U. (geconstrueerde route: s-t-u-vw-x-s) Na pijl 4AB RC F, die met 1L linksaf
dwingt. Opnemen bij x richting s, door bij u een
keerlus om de WW te rijden. Op u-x RC L.
(gereden route: s-t-u-v-w-x-u-x-s)

Bij I keercontrole RC O.opnemen aan de
andere kant van de brug bij i via i-j-k-i-g-h.
op i-j keercontrole RC R.
Nu opnemen op hetzelfde punt via i-h dan
rechstaf en via Kockengen, Portengen,en verder
helemaal rond tussen pijl 5 en 7 door.
Niet via Spengen vanwege Vbr.
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Uitleg 2e Traject

41e Nacht van Weesp

“Langs engen, van cop naar cop”

A-B

uitzetters: Sjaak Visser en Frank Mijling

Route over pijl 12: f-g-h-i-j-k-l-m.
Op h-i RC N en op k-l RC D.

Nog onderweg naar pijl 8 via omrijroute
(h-n-o-s- en verder) krijgt u op n-o RC L
o-s RC A, die laat u doorgaan met pijl 10.
Dus niet via RC E terug naar pijl 9.
Op punt X RC X

Route langs over pijl 11: a-b-c-d-c-e
Bij b rechts (bij e bermlijn) geeft RC A.
Bij c haalt u twee keer RC P.
op e-f vindt u de bemande controle
die voor u een E noteerde.
Gelijk daarna ontving u een blikje.

Het linker ommetje in pijl 13 levert RC I.
Niet het begin van pijl 14 over het hoofd zien.
(route a-b-c-d-e-f, niet langs w)
Op Harmelerwaard RC X, RC K is fout.

Voorbij pijl 14 even opletten, en het ommetje
meenemen. route: f-g-h-i-j.
Weg i-j niet aanwezig.
U wordt teruggedwongen naar h en ontvangt
RC H, en de opdracht 1R die u doorstuurt
richting pijl 15.
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Uitleg 2e Traject

41e Nacht van Weesp

“Langs engen, van cop naar cop”

A-B

uitzetters: Sjaak Visser en Frank Mijling

Van pijl 17 naar 18 via route:
a-b-c-d-e-f-g-m-n-o-p. Bij d-e dus een klein
stukje langs de pijl, en bij e de pijl kruisen.
Op a-b RC S, op o-p RC F.
Na pijl 18 bij d terug naar e(-f-g),
dus beide keren niet langs RC Y.

Pijl 15 is eigenlijk heel simpel.
(route: a-k-l-m-y-n-o-x-p-q-r-s-t). op a-k RC U,
die u alle CT-ers uit de wielen haalt.
Dan bij k RC M die u keert.
Opnemen bij l richting m via k-u-n-y-m-w-l.
Bij n geen aansluiting, opnemen via o-x-y-mw-l. Bij x RC O die uw herconstructie stopt.
Als u niet meekrijgt dat weg p-q er niet is,
en u in werkelijkheid p-z-f-s rijdt, dan krijgt u
de foute RC R.
(lettercombinatie) HUMOR, is dus fout.
Maar in plaats van RC R heeft u natuurlijk
de goede RC Q gevonden.

Bij g loopt de bermlijn door, heeft u dat gezien
dan verdient u een extra RC. Helaas hebben
uw uitzetters dat over het hoofd gezien…(foei!)
Zoals in de laatste aanwijzing vermeld was
hoefde u daar geen probleem van te maken.
Nu bij de finish niet pijl 19 over het hoofd zien,
maar eerst g-j-h-i-j-finish rijden.
(Wel even rechtdoor en terug,
niet over de bermlijnen.)
Dit levert RC T op.

Weg bij D (d-e) rechtdoor niet op de kaart
aanwezig. Dus even langs RC K.
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Uitleg 2e Traject

41e Nacht van Weesp

“Langs engen, van cop naar cop”

A-B

uitzetters: Sjaak Visser en Frank Mijling

Goed

Fout

M
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”Het gaat niet om de weg die je inslaat,
maar het spoor dat je nalaat”

opdracht
1. 

2.

na

na brug



5.

9. 

15.

16.

18.

motivatie

goed

Na een heerlijk diner is het altijd even lastig in het
begin. Eerst het verkeersbord J14 (tramkruising)
opmerken en dan tot de conclusie komen, dat er
tussen Nieuwegein en Utrecht geen trein rijdt,
maar een sneltram. Hier is dus geen sprake van spoorrails,
maar van tramrails.
Even de goede RC op de rotonde oppikken.

B

De ‘na’ brug is slechts de inleiding van de val. Zodra je het
getekende viaduct waarneemt, kan je de opdracht op de
eerste de beste weg rechts uitvoeren.
De volgende weg hoeft niet getekend te zijn, deze mondt
niet uit op de bereden route.

A

6.

na “4D”

uitzetters: Wim en Joke den Doop



Opdracht 5 uitvoeren door het ommetje
rechts éénmaal te benutten i.v.m. de niet
getekende weg links.
Met opdracht 6 niet de ingeslagen uit
opdracht 5 gebruiken. Op de einde weg
links en dan rechtsom is de goede route.

Niet echt moeilijk. Alleen opletten dat je niet 4 maal over de
gelegenheid boven de bol rijdt.

Vorig jaar is deze val heel vaak verkeerd uitgevoerd, vandaar
de herkansing.
“AMBACHTSWEG”
Even zien dat de tekst “AMBACHTSWEG” in werkelijkheid in
de weg staat en niet, zoals in de tekening, voorbij de weg
rechts.

C

D

F
FK

Je moet constateren dat er wel 3 langste routes zijn die even
lang zijn. Dat is meerkeus.
Blijft alleen de kortste route over als langste route.

Voor opdracht 15 ligt een mooie rechtdoorrijder bij het
afvalstation.

fout

HJ

Q

I I I

P
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”Het gaat niet om de weg die je inslaat,
maar het spoor dat je nalaat”

opdracht

motivatie

goed

fout

Rechts staat een verkeersbord
aanduidende doodlopende weg en
een verkeersbord aanduidende
fietspad. Je kan hier opdracht 20 nog
niet uitvoeren en gaat gedwongen
naar links. Je blijft net zolang doorrijden tot je de situatie tegenkomt of
opgevangen wordt door een RC.
De foutrijders voerden opdracht 21
uit en kregen een andere RC.

O

N

Inderdaad het viaduct ligt niet geheel in de ‘voor’ positie,
maar gelukkig ligt er achter dit viaduct nog een viaduct dat
wel geheel in de ‘voor’ positie ligt.
Bovendien staat het straatnaambord bij het correct trekken
van de benodigde lijnen niet achterwaarts.

SS

21. na 2e “ZONE 60

20.

HERHALING”

(Lekdijk)

27.
“Spoordijk”

34.

na “NVW”
2e

uitzetters: Wim en Joke den Doop

35. na RC

Met opdracht 35 niet de 2e weg van opdracht
34 inslaan. Bij Bol Pijl is de ingeslagen weg het
oriënteringspunt en volgens art. 13
Reglement voor Oriëntatie 1 en 3 mag je geen
gebruik maken van wegen die in dezelfde of
vorige opdracht al gebruikt zijn.

T

W
Y

W

Maar nu niet vergeten de volgende weg links te gaan. Deze weg heb je wel geteld,
maar niet ingeslagen.

39. 
B-klasse
na “PAKKETBOOT”

Voor opdracht 39 nog een overduidelijke rechtdoorrijder.

V

Het is verleidelijk om het ommetje links tweemaal te rijden.
Helaas klopt de situatie dan niet. Rechts zijn 2 wegen
waarvan er maar 1 getekend is.
Goed is, het ommetje eenmaal te rijden, dan zijn alle wegen
die uitmonden op de bereden route getekend.

D

D

3-2

”Het gaat niet om de weg die je inslaat,
maar het spoor dat je nalaat”

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht
39.

motivatie



A-klasse
40. 
na “PAKKETBOOT”

41. 

A-klasse

Misschien wel de lastigste val van dit
traject. Het gaat om de ingeslagen
gelegenheden.

4

A-klasse

9

3
2

5
8

goed

6
7

fout

DQDQ
QD

Opdracht 39. 1,2,3,4,6,8
Opdracht 40. 2,1,7,6,4,3,8,6,5
Opdracht 41. 4,6,7,1,9

1

46.
autosnelweg

autoweg

Langsrijder.

B

Na het een paar jaar bewerken van het verkeersbord
autosnelweg hebben wij het dit jaar maar helemaal intact
gelaten.
Natuurlijk hebben jullie gezien dat we het verkeersbord
autoweg wel een ietsie pietsie bewerkt hebben en het
daardoor rechts geen autoweg is.

A

aangepast
48.

54.

49.

55. na oranje vlag

A

origineel

Er lijkt niets aan de hand. Een
verkeersbordje aanduidende rotonde:
verplichte rijrichting zorgde ervoor dat
opdracht 48 hier niet uitvoerbaar is.
Het ronden van de rotonde leverde een
mooie goede RC G op.

G

Een variatie op de uitspraak en de slotval
van vorig jaar. De pijl is voorbij de RC
getekend. De opdracht is pas afgesloten
als je na de RC bent, conform de uitspraak
van januari 2008.
Toch is opdracht 55 hier nu wel
uitvoerbaar. De oranje vlag staat na de RC
en is nu gewoon uitvoerbaar.

F

I

3-3

”Het gaat niet om de weg die je inslaat,
maar het spoor dat je nalaat”

opdracht
57.  na bushaltebord

59.

uitzetters: Wim en Joke den Doop

motivatie

Alle wegen die uitmonden op de bereden route tussen bol
en pijl zijn getekend. De weg tussen pijl en bol hoeft niet
getekend te zijn, omdat de weg niet uitmondt op de bereden
route.
60.

3e

Wel waarnemen dat direct na het
uitvoeren van opdracht 59 het
verkeersbord D4
staat.

goed

fout

K

H

J

Opdracht 60 is daarom niet uitvoerbaar
op de eerste weg links.
61. 

62. 

Mag je niet fout gedaan hebben.
In opdracht 61 is alleen de weg rechts
op de einde weg oriënteringspunt.
In opdracht 62 kan je op de viersprong
rechts gaan en dan op de einde weg
links uitvoeren.
Rechts mag niet, al in opdracht 61
ingeslagen.

Bemande aan de Mereveldseweg in Utrecht
70.



71. 

De eerste opdracht is eigenlijk nooit het
probleem. De problemen beginnen altijd
met de 2e situatie. Na opdracht 70 voor
het verkeersbord
gedwongen
rechts. Nu is opdracht 71 meteen
uitvoerbaar door de 2e weg ( - - - ) in te
slaan en 2 keer het ommetje over de - - te rijden. De wegen boven de pijl hoeven
niet getekend te zijn.

75.
klinkerweg

De klinkerweg gaat over de volle breedte over in asfalt.

EE

L

St. R
M

MOM
OM

P

N

L
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”Het gaat niet om de weg die je inslaat,
maar het spoor dat je nalaat”

opdracht
79.

81.



uitzetters: Wim en Joke den Doop

motivatie

goed

Daar is hij weer! Het  teken ontbreekt. De rotonde is echt
niet overzichtelijk, dus de opdracht niet uitvoeren.

R

Langsrijder bij Fort Voordorp.

V

Even zien dat het ommetje onderbroken is en je de langste
route niet kan rijden.
De kortste route (gelijk links) is nu de langste en goede
route.

85.
eenrichtingsweg

87.
WW

VTC 3

fout

S

De eenrichtingsweg links heeft twee karakters, eenrichtingsweg en voorrangsweg.

Y

Het 1e bordje Zürich is geen WW (Zurich wel).
Het 2e bordje lijkt één bord, maar is dat niet.
Er zijn 2 borden, één met De Vecht en één met Streek. Streek
(Drenthe) staat niet in het Woonplaatsenregister, dus geen
WW. De Vecht (Gelderland) staat daar wel in en maakt de
opdracht toch uitvoerbaar.

TUTU

Je rook natuurlijk al de lekkere lucht van de Vietnamese
loempia en liet je natuurlijk door de VTC 3 pijl gelijk rechts
de parkeerplaats opsturen. Dat is fout. Alleen ritpijlen moet
je opvolgen, dus nog even rechtdoor en de gouden RC W
ophalen alvorens de tanden in de loempia te zetten.

W
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Uitleg 4e Traject

41e Nacht van Weesp

“Voor het laatst aan het lijntje”

A-B

uitzetters: Gert van Schaick en Hans Jansen

Vanaf de Start naar rechts,
IL voor blokkering 1 op punt -a- verlaten en op punt
-b- voortzetten via c-d-e-f-b, niet via g-h-d-e-f-b,
dat is de IL tegengesteld, RC P en RC A,
IL vervolgen RC P,
IL over parkeerterrein RC S.
Op de IL bij “Oud-Zuilen” RC Z.

In “Haarzuilens” bij -b- verboden naar -c- , de IL
vervolgen bij -c- naar -d- via d-c-m-c, RC T,
bij -c- DLW, de IL vervolgen bij -d- naar -e-, RC T,
(via d-e-f-g-h-k-m-c is niet mogelijk door het fietsje
bij -k-). bij -f- scherp naar links RC B, bij -g- om
de rotonde naar -h- komt u langs de foute RC H
met de opdracht DMIL.
Op “Punt X” RC X.

De IL voor blokkering 2 op punt -a- verlaten en op
punt -g- voortzetten, via b-c-d-e-f-g, RC W en RC E,
de IL rijden RC E.
Op de IL bij “Vleuten” RC F.
Bij -b- (de parallelweg) wil u nog rechtdoor om op de
hoofdweg bij -f- naar rechts te gaan, dat lukt moeilijk
door een haag, IL vervolgen bij -f- via b-g-f RC I.
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Blokkering 4, IL verlaten bij -a- en opnemen bij -bvia g-c-d-e-b, RC K, IL vervolgen RC K.

Blokkering 3A, laatste samenkomst van wegen voor de
blokkering -a- eerste na de blokkering -b- nevenroute
a-c-b-e-f-b, RC 3 (alle wegen om bij -g- vandaan te
komen zijn geblokkeerd), opnemen bij -f- naar -bvia b-c-a-g-f, RC 4, nu opnemen bij -b- naar -cvia g-a-c-b-f-e-b, RC 2 en IL vervolgen.

RC V, bij -b- niet naar -c- IL opnemen bij -c- naar -d- via
d-c-b-a-c, (geen mogelijkheid om bij -g- vandaan te
komen) RC U, bij -c- niet naar -b-, bij -a- DLW,
gedwongen door via -b- naar -d-,RC U, nog een
mogelijkheid om bij -c- op te nemen via -e- naar “Ter
Aar” -keerlus-en terug naar -e-d-b-a-c, RC R en RC M.

Blokkering 5, IL verlaten bij -a- en opnemen bij -bvia c-d-h-b, RC O,bij -b- IL vervolgen, bij -d- niet naar e- (particuliere inrit en/of DLW) opnemen
bij -f- naar -g-, via d-h-b-c-a-f, RC O.
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Bij -a- niet naar -c-,
maar gedwongen
naar -b-, nu niet b-c
nemen door bermlijn,
RC Q is fout, maar
via kaartweg d-e
IL vervolgen, RC A
aan het einde van de
parallelweg rechts
om het pleintje RC P.

In Aetsveld om het
pleintje bij de sporthal
RC J (zie tekening
linksonder).

Bij -a- door verkeersbord verboden naar -b-, IL
opnemen bij -b- naar -c- via c-d-e-f-g-m-n-o-p-b,
(via Nigtevecht en Vreeland) langsrijder RC L, bij -fbord verplicht rechtsaf, nu via k-g-m-n-enz. RC G,
ziet u dit allemaal niet meer zitten op de vroege
ochtend en volgt u de IL komt u ook langs de RC R
(DMIL), de equipes op weg naar -b- halen opgelucht
adem, IL vervolgen.

Opweg naar blokkering 6AB RC E, IL verlaten bij -aen opnemen bij -b- via d-e-o-f-g-b, neem de goede
weg naar de IL RC S, verkeerde weg niet op kaart
RC D. IL rijden en verlaten bij -c- en opnemen bij -dvia o-f-g-h-k-m-a-d, RC E, bij -d- IL vervolgen naar
de FINISH.
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