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Uitleg 1e traject

43e Nacht van Weesp

”één fout siert de mens ...”

AB
uitzetters: Martin Fierlier
Marco v.d. Hoek

No

motivatie

goed

5.
6.

wegsituatie L
einde weg R (Flevolaan)
Eerst allemaal langsrijder S.
Na ca. 100 meter vind je al een heuse viersprong zodat je nogmaals langs de RC S
komt. Daarna een situatie met een bordje INRIT. Ook hier naar links want een VRW is
ook een wegsituatie.

S
S

8.

bij ”NVW” L
Vanwege het bordje M13 (géén MB) is er geen sprake van een weg met gescheiden
rijbanen en ga je dus direct op de eerste gelegenheid naar links.
De RC O is fout.
Vlak voordat je Weesp verlaat nog even over de rechter rijbaan van de MB rijden. Je
vindt de goede RC N met 1R. Deze herstelcode natuurlijk niet uitvoeren bij het verlaten van de MB, want dat is rechtdoor, maar pas bij de ’voormalige proefboerderij’.

20.

24.
25.
26.

33.
34.
35.

36.

41.

42.
43.

na ”P. DE COUBERTINLAAN”, tussen twee borden ”ZONE 30” doorrijden
Als je tussen de twee verkeersborden ZONE 30 doorrijdt is op het punt van handelen
altijd één bord achterwaarts en dat mag natuurlijk niet.
na RC 1e weg L
viersprong L
na twee dozijn 1e weg R (MUG)
Een gemene val die ook al eens in de 41e Nacht van Weesp is toegepast. Opdrachten
24 en 25 zijn geen enkel probleem.
Je bent op zoek naar iets dat 24 (=twee dozijn) voorstelt. Dus niet reageren op twee
doosjes eieren à 10 stuks, maar wél reageren op de politieagent met het bordje 24. Dit
is namelijk een herstelbordje (=doorgaan met opdracht 24). Je gaat dus terug naar
opdracht 24. Dus na de RC 24 naar links gaan en niet naar rechts. Dat komt later pas.
aanhoudend weg R
na tweede twee tweeën en een tweede weg R
”Oorweg” R
Op zoek naar twee groepjes van 2 tweeën (elk van die groepjes, natuurlijk geheel na
elkaar, levert al twee keer de RC Z op) en dan nog eens opmerken dat je geen breuk
zoekt maar gewoon een 1 en een 2e weg R. Bij breuken wordt de teller en de noemer
namelijk aaneengeschreven.
Met behulp van de herstelcode handel je dan op de einde weg (opdr. 34) en vervolgens
gewoon opdracht 35 doen op de échte Oorweg.
na parkeerplaats en ”P+R” L
De tekst P+R moet geheel na de parkeerplaats komen en volgens het
reglement is de gehele parkeerplaats oriënteringspunt. Daar horen de
parkeervakken natuurlijk bij anders kan je nergens parkeren. Kortom
de volgorde klopt pas als je de viersprong oversteekt en de ”P+R” van
het verkeersbord gebruikt.
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Langsrijder voor iedereen.

G

na brug, oranje brievenbus en ”Robbenoordbos”, bij rotonde 3e weg R
Een hele mond vol en opmerken dat de volgorde tussen de oranje brievenbus en de
”Robbenoordbos” precies andersom is.

P

na piramide R
asfaltweg R
Een piramide is een vier- of meerzijdig spits toelopend bouwwerk in puntvorm. Dat
hoeft dus niet speciaal een Egyptisch grafmonument te zijn.

fout

YY
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Uitleg 1e traject

43e Nacht van Weesp

”één fout siert de mens ...”
No

AB
uitzetters: Martin Fierlier
Marco v.d. Hoek

motivatie
Langsrijder voor iedereen.

47.
46.

1e weg L
na RC 1e weg L
De opdrachten moeten in nummervolgorde worden uitgevoerd. Dus na de RC T eerst
opdracht 46 uitvoeren en daarna pas opdracht 47.
Gratis voor iedereen.

49.

54.

55.

55.

59.

61.

64.

67.

72.

na ”CIRKELPAD”, bij schrikhek L
Als je goed oplet dan zie je dat je bij het schrikhek gedwongen naar links gaat en dat je
dus nog steeds met opdracht 49 bezig bent. Een heel stuk verderop vind je nog een
schrikhek waar je opdracht 49 wél kunt uitvoeren. Als je dit hebt opgemerkt dan is de
GOUDEN CONTROLE E de beloning.

goed
U

T

E

S

voor ”THEETUIN EEMNES” ”Te Veenweg Noord” R
De tekst is wel in orde, maar de Te Veenweg Noord mondt niet uit. Er zit nog een
onverhard weggetje naar de parkeerplaats tussen.

D

na zwarte fiets en verkeerslicht voorrangsweg L (N414)
Een zwarte fiets is voorlopig nergens te vinden, wél een witte fiets op het verkleinde
bordje ’verplicht fietspad’. Daar mogen we met de auto natuurlijk niet rijden. Dus vlak
voor dit bordje naar links over de rommelige weg langs de voormalige ocriet-fabriek.
Je komt dan langs de RC L en niet langs de RC T.

A

D

voor 9 klinkers en 12 medeklinkers L (VADNA)
De RC W staat wel heel erg te lonken. Maar met deze opdracht is hier helemaal niets
mis. Als je tenminste de straatklinkers meetelt.
na RC R (eigenlijk gedwongen, Geerenweg)
De opdracht op zich is volledig overbodig, maar we willen je even attent maken op de
RC. Die is toch wel wat vreemd van opschrift, maar het blijft natuurlijk wel gewoon
een oranje bordje met daarop een zwarte letter.

F

J

Bemande Controle, allemaal een stempeltje.

voor 9 klinkers en 12 medeklinkers L (VADNA)
Als je met opdracht 54 (of met de hersteller op de RC D) richting ingang van de Theetuin rijdt, kun je al direct opdracht 55 uitvoeren. Er zijn klinkers en medeklinkers
voldoende op de beide straatnaamborden en het bordje VERBODEN TOEGANG art. 461
enz. Je komt nogmaals bij de RC D.

fout

W

K

L

T

na viaduct en beurtbalkje L
Viaduct is niet zo moeilijk, maar beurtbalkje is een niet al te bekend woord. Toch heb
je zo’n balkje al heel vaak in de hand gehad. Juist: bij de supermarkt aan de kassa!

A

U

na verkeersbord aanduidende gevaarlijk kruispunt, bij bank L
Wij vroegen naar een bank en niet naar de naam van een bank. Dus een flink stuk
rechtdoor tot de échte (zit-)bank bij de kroeg.

M

Q H

Langsrijder voor iedereen.

P

na ”DRUKKERIJ DE GANS”, bij gans L
Als je opmerkt dat de gevraagde tekst op de zijkant van het gebouw staat en de
ganzen op het balkon dan ga je meteen op de eerste mogelijkheid naar links en kom je
weer op de Maanlander terecht.

V
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43e Nacht van Weesp

”één fout siert de mens ...”

AB
uitzetters: Martin Fierlier
Marco v.d. Hoek

No

motivatie

75.
76.

na verkeersbord aanduidende parkeergelegenheid rechts (MUG)
bij parkeerplaats L
Met opdracht 75 rijd je een parkeerplaats op. Door de ritpijl sta je ter hoogte van de
linkerzijweg nog steeds op deze zelfde parkeerplaats.
Je zou dus (bijna) zeggen dat je dan bij de parkeerplaats bent. Daar is ook wel wat voor
te zeggen, behalve dat je, om een parkeerplaats als oriënteringspunt te mogen gebruiken, een uitmonding nodig hebt waarin een P-bord staat. En dat ontbreekt hier dus.
Derhalve opdracht niet uitvoerbaar.
Opvanger.

79.

82.
83.

na H ”10”, ”OG”, ”PO” en brug VRW R
Op het zwarte huisnummerbordje zitten weliswaar twee losse cijfers maar er staat
nergens in het reglement dat dat niet mag. De beide andere teksten maken deel uit
van de over meerdere borden verdeelde tekst: HOOGLAND TRANSPORT BV. Dus na de
brug NIET rechtdoor maar gewoon naar rechts.
1e weg L (voorsorteren)
5e weg L
Vanwege de modificatie dat wegen met een middenberm, die uit grasperken bestaat,
als twee aparte wegen moeten worden beschouwd is de ’Weg Naar Emiclaer’ (van
opdracht 81) reeds de 1e weg naar links. De 5e weg is dus direct naar de VTC. De RC N
is helaas fout.

goed

fout

B

C

O
X

N
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Uitleg 2e Traject

43e Nacht van Weesp

“van Asfaltweg tot Zandpad”

A-B

uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

Na de punt
van pijl 5
langsrijder
RC U.

Na pijl 1 op rotonde rechts, en direct weer rechts
naar beneden langs RC A, want de
rechtdoorgaande weg a b is van de kaart.

Op de voet van pijl 2 RC B, en op de pijl RC E
na de punt komt u niet zoals op de kaart uit bij -amaar bij -b-, opnemen bij a g via c-d-f-e-a,
RC E en RC B.

Door de voet van de wegwijzer (Y paal) rijden,
RC C is fout.

Op punt “X” RC X.
na RC L is bij -a- de voet van pijl 4, pijl 4 rijden
weer RC L.
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43e Nacht van Weesp

“van Asfaltweg tot Zandpad”

A-B

uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

Pijl 12 begint op de samenkomst bij de voet,
RC H is fout, op de pijl RC R en voor einde pijl
nog een pleintje rechts RC A, kortste route naar
pijl 13 via a-b-c, bij -b- geen aansluiting naar -c(a-d-c staat niet op kaart) gedwongen via RC M
naar RC P en pijl 13, het fietsje natuurlijk gezien.

Bemande RC G op pijl 13. Route naar pijl 14
via a-x-b, maar bij -x- gaat de weg naar -c- ,
RC R, opnemen bij b c via d-e-a-f-b, RC O.
Naar de voet van pijl 9 via de (kaart)rotonde dus
niet binnendoor, RC F is fout. Van pijl 9 naar pijl
10, c-d-e, bij -c- ASV hemelpijl (dus rechtdoor),
opnemen 1e samenkomst van wegen na -c- is
d e via zmm pijlen tegen f-k-b-a-b-k-f-c-d,
RC S (1R), nu gedwongen pijl 10 tegen en
naar -d- via f-e-d-g-h-e-f-c-d, RC K en RC Y,
pijl 10 en pijl 11 rijden RC Y en RC K .

Vanwege de bermlijn voor de voet van pijl 15 de
kortste weg eromheen via a-b RC T, de langere
weg a-c foute H, geen bermlijn gezien? foute F.
Voor u voorzichtig ging oversteken RC J,
Na pijl 16 RC E,

-
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43e Nacht van Weesp

“van Asfaltweg tot Zandpad”

A-B

uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

Natuurlijk tussen -a- en -m- het fietsje gezien, de
kortste route van pijl 22 naar pijl 23 loopt nu via het
kader van “VTC 2 enz.” a-b-c-d-e-f-g-h, RC B (HK),
opnemen bij e f via c-m-n-o-h-g-f-e-k-e, RC Z
en RC N (HK), pijl 23 rijden,

Na de punt van pijl 17 RC W, en na de punt van pijl
18 RC Y (punt “Y” en naar kaart 3) , op kaart 3
doorgaan met pijl 19 en dat is dezelfde als pijl 18 op
kaart 2, a-b-c-d, en weer RC Y.

Vanaf pijl 23 komt u via pijl 24 bij VTC 2 en wordt
het tijd om van het buffet te gaan genieten.

Tussen pijl 20 en pijl 21 kunt u kiezen tussen 2 km
over de weg of 1,5 km over de weg en 1,5 km met
het pontveer, als je met de pont gaat staat je auto
stil (dus geen kilometers) de route via “Pampus” is
dus minder kilometer dan via de weg, op Pampus
RC K, maar het is reglementair niet echt hard te
maken (uitspraak SC) dus ook via de weg RC K.
Op de voet van pijl 21 RC E (van onderaf berijden)

2-3

Uitleg 3e traject

43e Nacht van Weesp

”met geen pen te beschrijven …”

opdracht
1.
“De Zagerij”

6.
na RC en
asfaltweg

14.

uitzetters: Wim en Joke den Doop

motivatie

goed

fout

Even de opkomende slaap uit je ogen wrijven en zien dat je moet
handelen op een viersprong! Links was namelijk ook een weg
getekend. De naam “De Zagerij” vormde niet het probleem.

B

C

Gemerkt dat de mooie Koi van vorig jaar verdwenen is? Gelukkig is
er een fraaie vulpen met kleurrijke verlichting voor teruggekomen.
Oriënteringspunten in een opstal mag je helaas niet gebruiken.
Dus niet de opdracht bij de 1e asfaltweg rechts uitvoeren.
Rechtdoor op zoek naar een vulpen en die kom je verderop op een
foto tegen. De opdracht lijkt nu bij de volgende asfaltweg
uitvoerbaar, maar je nu wel realiseren, dat je deze asfaltweg
(“Klompenmaker”) al in opdracht 5 bent ingeslagen en in opdracht
6 niet mag gebruiken. Komt dit je niet een beetje bekend voor?
Voor iedereen de opvanger A.

L

LD

Op de eerste situatie met het verkeersbord doodlopende weg niet
uitvoerbaar. Op de volgende situatie bij de DLW zien dat in de
linker weg ook een verkeersbord doodlopende weg staat en hier
de opdracht weer niet uitvoerbaar is.
Langsrijder F noteren en niet opdracht 15 bij de VRW gaan
uitvoeren, maar de VRW oversteken en de goede opvanger J
ophalen.

17.
18.
na “LEEMBRUGGERWEG na
“LEEMBRUGGERWEG
NRS. 1-7 EN 10-12”
NRS. 1-7 EN 10-12”

20. ♣

A-B

21. ♣

A

F
J

De tekst is helemaal juist, dus opdracht 17
uitvoeren. Dezelfde tekst voor opdracht
18 staat ook direct op de achterkant van
het straatnaambord, maar is niet
bruikbaar omdat je opdracht 17 dan nog
niet volledig hebt uitgevoerd. Dat is pas
het geval als je na de brugleuning op de
punt van de pijl bent. De tekst is nu een
achterwaarts oriënteringspunt geworden.
De goedrijders kwamen de super goede
gouden RC E tegen.

E

Met opdracht 20 alleen einde weg links
uitvoeren.
In opdracht 21 kan je niet meerdere keren
over de gelegenheden rijden, want dan sla
je een weg in die je in opdracht 20 al bent
ingeslagen.

SS

G
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43e Nacht van Weesp

”met geen pen te beschrijven …”

opdracht
22 . ♦ na “DREMPELS”

“P”

24.
asfaltweg

25.
“Engersteeg”

27. ♦
na “ZONE 60
HERHALING”

31. ♣

36.
2e
“Horster-Zoomweg”

A-B

uitzetters: Wim en Joke den Doop

motivatie

goed

fout

Staande voor de ”P” klopt de situatie.
De weg waar de pijl op uitkomt, mondt niet uit op de bereden
route en hoeft dus niet getekend te zijn.

K

Natuurlijk heb je gezien dat de weg links begint met klinkers over
de hele breedte en er dus geen sprake is van een asfaltweg.
Even rechtdoor naar de goede opvanger I.

I

Nog zo’n ‘eitje’.
Er is een weg te weinig, de rechterweg rechtdoor is een fietspad.
Situatie klopt niet.

P

H

M

M

28. ♦

Door het verkeersbordje P rechtdoor klopt
de situatie als je die 180 graden omdraait.
De gelegenheid geen weg zijnde hoeft niet
getekend te zijn.
Je nu in opdracht 28 niet laten verleiden
om meerdere keren over de gelegenheden
te rijden, want dan sla een gelegenheid in
uit opdracht 27. Gewoon einde links en
direct naar de pijl.

O

Even het rondje bij de einde weg verkennen en merken dat de
situatie klopt.
Alleen kan je niet op het einde rechts, rechts, rechts gaan, omdat
je dan twee keer over het stukje weg boven de bol rijdt!

R

R

De eerste “Horster-Zoomweg” klopt. Bij de volgende situatie staat
het straatnaambord achterwaarts en bij de beoordeling naar
naam mag dat niet. Rechtdoor op zoek naar goede situatie kwam
je de opvanger V tegen.

V

X
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Uitleg 3e traject

43e Nacht van Weesp

”met geen pen te beschrijven …”

opdracht

na “NVW”
asfaltweg
asfaltweg

50. ♦

uitzetters: Wim en Joke den Doop

motivatie
44. ♣

43.

51. ♦

Met opdracht 43 rechts het weggetje tussen
en achter de gebouwen langs berijden. In
opdracht 44 constateren dat er twee even
lange routes om het grasperkje zijn
(meerkeus). Nu niet rechtdoor rijden maar
een andere lange route naar de pijl zoeken
en dat is hier toevallig de kortste route. De
linker weg heb je niet als oriënteringspunt
gebruikt in opdracht 43, dat was alleen de
rechter weg die je bent ingeslagen.

Na verschillende neutrale opdrachten
konden wij de verleiding om hier een
rotonde val te maken niet weerstaan. Het
lijkt te gaan om het feit dat je in opdracht
51 moet voorkomen om niet vier keer over
de gelegenheid boven de bol te rijden.
Maar dat is schijn, want het draait om
opdracht 50. Deze opdracht heb je, als je op
de pijl staat, nog niet uitgevoerd. Je bent
namelijk gedwongen de rotonde
opgereden en hebt nog geen rijrichtingsverandering uitgevoerd en kan je dus niet
beginnen met opdracht 51!
5 ennen op je controlekaart is je beloning.

Langsrijder.
56. ♦

58.

A-B

Een echte ‘gouwe ouwe’. Jaren geleden al in de Nacht bij NieuwLoosdrecht gebruikt. De situatie lijkt door de DLW niet te kloppen
en rechts doorrijden naar de opvanger W ligt voor de hand.
Een nadere bestudering van de DLW bracht aan het licht dat het
geen DLW is. Een DLW is een bordje met een tekst DLW. Hier stond
een fraaie witte Maarssense stoeptegel met de tekst DLW en die
sluit een weg niet af. Situatie klopt en de langste route links om
het driehoekje nemen en de ‘gouwe’ RC Q noteren.

Omdat de bovenste weg onderbroken is kan je hier niet rechts,
links en rechts gaan. Goed is om voor de driehoek gelijk links te
gaan.

goed

fout

Y

BG

NNN
NN

T
Q

W

U
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Uitleg 3e traject

43e Nacht van Weesp

”met geen pen te beschrijven …”

opdracht

“HOEVEWEG”

64.
voor P

65.

71. ♣

72. ♣

A klasse

A klasse

uitzetters: Wim en Joke den Doop

motivatie
63. ♣

62. ♣

Opdracht 62 is geen echte val. Gewoon na de
tekst “HOEVEWEG” links rechts naar de pijl.
Bij RC A de hersteller netjes uitvoeren en je
staat weer voor de driehoek.
Nu puzzelen wat de langste route zou
kunnen zijn naar de pijl. Wij hebben hem
niet gevonden. Wat je ook doet, je slaat altijd
de weg richting pijl weer in die je al in
opdracht 62 bent ingeslagen. Rustig
rechtdoor naar een situatie waar je wel
opdracht 63 kan uitvoeren.

goed

C

L

Op de website van de Nacht van Weesp stond al een foto van dit
driehoekje met ‘De Witte Steen’. Helaas is de RC vast getekend aan
de weg en klopt er dus niets meer van.

I

Mag geen probleem geweest zijn, gewoon rechts en dan einde
weg rechts.
Wel onthouden welke wegen zijn ingeslagen.

Twee zaken zien. Je kan niet vanuit de bol 2e weg rechts, die heb je
al gebruikt. Dus moet je 1e weg rechts. Nu niet weer rechts, want
dan sla je later ook een weg uit de vorige opdracht in. Dus links,
links. Nu rechtdoor over de bol en dit ommetje nog 1 keer rijden.

Even zoeken naar het goede ommetje. Het laatste ommetje komt
overeen met de tekening en brengt je langs RC D.
Bemande Fahrenheitstraat in Harderwijk.

fout

ZA

Een iets meer routebeschrijvingsachtige val. De opdracht is om
voor een verkeerspaddenstoel viersprong links te gaan. Na wat
doortrekken van verschillende lijnen kom je tot de conclusie dat de
P niet voor maar bij staat.

Bemande Fahrenheitstraat Harderwijk.
71. ♣ B klasse

A-B

K

OO

DEED

N
OD
N
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Uitleg 3e traject

43e Nacht van Weesp

”met geen pen te beschrijven …”

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht
75. ♦
na “AMPÈRESTRAAT”

A-B

motivatie

goed

fout

Een weg kan als
of als
getekend zijn, maar niet
een samenstel hiervan. Op de werkelijke situatie kan de opdracht
niet uitgevoerd worden over het ommetje en dan naar de pijl. Ook
niet door alleen naar rechts te gaan, want de situatie blijft niet
kloppen.

H

J

Gemeenten en straatnaamborden, ze kunnen er wat van. Voor de
verwarring in opdracht 75 de tekst AMPÈRESTRAAT al een keer
gebruikt. In opdracht 76 op zoek naar de Ampèrestraat links.
Natuurlijk niet het verwijzende straatnaambord Ampèrestraat
gebruiken. Er vlak boven lijkt nog een straatnaambord
Ampèrestraat te staan, maar de wakkere deelnemer zag
onmiddellijk dat er Amperèstraat staat en dat is heel iets anders.
Kortom opdracht hier niet uitvoerbaar.

F

M

Nog even een simpel valletje tegen het einde van het traject. De
tekst KNARDIJK moet voorbij de weg rechts staan en dat is hier
niet het geval. De tekst staat in de bij-positie.

U

De opdracht is op deze
situatie uitvoerbaar.

76.
“Ampèrestraat”

80.
na “P”, “50” en “30”
“KNARDIJK”

81. ♦
na 4 WW’s

87. ♣

T

Op het moment dat je op de Knardijk haaks (gedwongen) links
gaat, kan je 4 WW’s scoren. Gedwongen de rotonde oprijden, dan
constateren dat je gelijk op de bol staat en de opdracht direct naar
rechts kunt uitvoeren
Alle wegen die uitmonden op de te berijden route zijn getekend.
En wat meer getekend is, is aanwezig.
88. ♣

Bij zulke opdrachten draait het vaak om de
2e situatie. Deze keer zit het in de eerste
situatie. Door de Bol-Pijl 180 graden te
draaien, kan je een langere route rijden
naar de punt van de pijl. Je gaat viersprong
rechts en steekt dan de viersprong over en
komt op de punt van de pijl. Nu kan je
beginnen met opdracht 88.

PZY
ZR
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Uitleg 4e traject

43e Nacht van Weesp

”enkelvoud,2-voud,4 fout, zit hier een lijn in?”

AB

uitzetters: Annamarie en Frank Mijling

rr

Na de start beginnen we eenvoudig, u vindt
langsrijders RC C en RC D.

Route: a-b-c-d-e-f-q-g-en verder.
Bij b geen aansluiting richting c.
opnemen bij d richting e via b-j-d-e-e.v.
Bij j een dwangpijl naar links, echter vanwege de
onderborden had die voor u geen betekenis,
gewoon rechtsaf naar d brengt u bij RC E die u liet
keren. Nu opnemen bij e richting f via d-j-k-m-e-f.
De hemelpijl(en) bij m dwingen u rechtdoor te
gaan.

Nog steeds opnemen bij e,
maar niet via g-q-g-m-e.
Via g-h-n-o-p-g-m-e rijdt u minder tegengesteld.
Op g-h RC V. Bij n RC F met HK.
Nu niet naar h (tegengesteld).

Route: n-i-r-s-h-g-m-e-e.v.
Op i-r RC I met HK-DMIL
Op Punt X RC X
Correcte RC’s voor kaart 1:
C, D, E, V, F, I en X.
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Route: x-a-b-c-d-e-f-g-h-e.v. Bij a geen aansluiting
naar b.
Opnemen bij c -> d via a-u-c. Op u-c RC P.
RC L op c-b is fout. Bij d RC O met HK.
Opnemen bij f ->g via d-c-u-v-w-f.
Bij v RC M met HK.
Opnemen bij g -> h via v-u-c-d-g-h-e.v.
Op u-c RC P.

AB

uitzetters: Annamarie en Frank Mijling

Route: i-j-k-l-m-n-f-g-o-d-p-q-r-s-e-u-e.v.
Op k-l RC S. Bij m geen aansluiting naar n.
Opnemen bij n ->f via m-f-n.
Geen aansluiting naar f.
Opnemen bij g->o via d-g-o.
Bij g geen aansluiting naar o.
Opnemen bij o->d via g-t-o-d. Bij t RC T.
Op q-r RC A. Bij s geen aansluiting naar e.
Opnemen bij e->u via s-q-r-c-p-d-g-t-e.v.
Op q-r RCA. Bij t RC T.

Route: u-v-w-a-b-y.
Op v-w RCB.
Op a-b RC R.
Op Punt Y RC Y.
Correcte RC’s kaart 2:
P, O, M, P, S, T, A, A, T, B, R, Y
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AB

uitzetters: Annamarie en Frank Mijling

Rechtdoor naar e. Bij e RC L. route opnemen bij h>f via e-f-g-h-f.
Op f-g RC O. Route vervolgen: f-g-i-j-k. op f-g
nogmaals RC O.
Doorgaan met: k-l-m-n-o-p-q-r-s. Op l-m gouden
RC N.
Route: y-a-b-c-h-f-g-i-j-en verder. Op ommetje b-c
RC K. Na c direct links kan niet, geen aansluiting.
Bij d links kan ook niet: geen kaartweg.
(zie details hiernaast)

Route: r-s-t-u-v-w-x-y-z-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-e.v.
Bij a geen aansluiting richting b, opnemen via a-p-b-c-d-e.v. bij b RC T.
Bij b geen aansluiting richting c. Opnemen bij d->e via b-p-q-g-h-v-d. Op h-v RC D met HK.
Opnemen bij e->f via h-i-j-w-y-z-a-p-q-e-f Bij w RC M met HKR – DMIL.
Route w-j-k-l-m-n-o-p-q-r-e.v. Bij l RC F, bij m bemande controle G. Op ommetje o RC H.
Op q-r RC Q.
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AB

uitzetters: Annamarie en Frank Mijling

Route: s-t-u-a-b-c-b-d-e-f-e.v. op t-u RC J. Op c-b RC W.

Route: f-g-h-i-j-k-z-e.v.
Op h-I RC Y.
Bij punt Z RC Z.

Correcte RC’s op kaart 3:
K, L, O, O, N, T, D, M, F, G, H, Q, J, W, Y, Z
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Route: z-a-b-c-d-e-f-g-h-i-g-j-e-k-l-m-n-o-p-q-e.v.
Bij i geen aansluiting naar g. Opnemen bij g->j
via t-f-g. Op t-f RC E. Bij g geen aansluiting naar j.
Opnemen bij j->e via g-h-i-t-f-e-k-j. Op t-f RC E.
Vanaf k geen aansluiting naar j, nog geen route
gereden. Nu opnemen bij e -> k via l-k-e-f-g-h-i-tf-e. Op l-k RC V. Op t-f RC E. Route: e-k-l-m-e.v.
Geen aansluiting van l naar m. Vanaf e route
gereden, voorkennis kwijt. Route opnemen bij
m -> n via l-k-j-e-d-m-n. Op l-k RC V. Nu opnemen
bij m via l-k-e-d-m. Op l-k RC V. Op n-o RC R.

AB

uitzetters: Annamarie en Frank Mijling

Neutraal naar Weesp vanuit Almere.
In Weesp gaat het verder met:
a-b-c-d-e-f-u-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-Finish.
Op c-d RC P. Op e-f RC A. Op g-h RC Q.
Bij h geen aansluiting naar i.
Opnemen bij i->j via h-u-g-v-e-f-i-j-e.v.
Op e-f RC A.
Als laatste controle volgt nog RC S op k-l.
Het stukje naar de finish nog even uitrijden,
maar dat zal niet veel moeite gekost hebben
Correcte RC’s kaart 4:
E, E, V, E, V, V, R, P, A, Q, A, S
.

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

44e Nacht van Weesp
9/10 mei 2015
Natuurlijk weer bij:

4-5

