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Uitleg traject 1
” nou, aan de slag dan maar! ”

uitzetters: Martin Fierlier
Marco van der Hoek

№

motivatie

2.
3.

voor RC R (SO)
aanhoudend 1e weg L
De 1e RC die in aanmerking komt is de ’platte’ RC Q in de zijweg, maar dan is er
een latere mogelijkheid. Nadat je gedwongen rechts bent gegaan zie je een RC B
waarvóór je wel direct kunt handelen. Immers je moet je opdracht zo snel moge‐
lijk uitvoeren. Opdracht 3 pakt dan heel anders uit.

6.
7.

13.
14.
19.

22.

24.

26.

goed

fout

BBQ

na verkeerslicht en ”2 X” aanhoudend 1e weg L
asfaltweg L
Vlak na de grote parkeerplaats van de sporthal in Aetsveld kom je op een situatie,
bijna driesprong, waar je opdracht 6 voor de 1e keer kan uitvoeren en dan voor de
2e keer het kleine parkeerterrein met de RC W op. Daarna meteen doorgaan met
opdracht 7. Je komt dan niet bij de RC J. Wél de opvanger ”45”.

45

Langsrijder op de Keverdijk.

V

klinkerweg L
na vier parkeervakken R
Er zijn maar vier parkeervakken. Eén daarvan is altijd een links ori‐punt.

L

L

Y

X

na Chinees en Frans 1e weg L
Bij opdracht 19 ben je op zoek naar iemand uit China
en iemand die Frans heet. Frans Bauer bijvoorbeeld.
De Chinees vind je op het bordje waar ook allemaal
Chinese tekens op staan en Frans Bauer staat iets ver‐
der, maar daar heb je niets meer aan want je wordt al
meteen hersteld.
asfaltweg L
Op het oog een simpele opdracht, maar wel opletten dat de weg onder het via‐
duct duidelijk zichtbaar van asfalt overgaat in beton. Dus even rechtdoor en de
verscholen RC T noteren.
na sporthal 1e weg R (dit is het zwarte gebouw met het tegel‐mozaïek)
Voordat je aan het eind van de Winterspelenlaan haaks rechts gaat, ben je al na
de gevraagde sporthal. Als je dit hebt gezien dan komt de 1e weg R iets eerder.
Op die route scoor je dan een prachtige gouden controle.
na mupi asfaltweg L
Wat is nou weer een mupi? Zeker niet het AH‐kadootje van een paar jaar geleden,
want dat heet een wuppie.
Wellicht dat het woordenboek enig soelaas biedt, of anders even Googlen.
Met dank aan mede‐uitzetter Marco, die verdient namelijk zijn brood met het
plaatsen van deze reklame‐zuilen. Mupi staat voor het Franse: ‘Mobilier Urbain à
Publicité Illuminé', oftewel straatmeubilair in de vorm van een verlichte reclame‐
zuil.
Kortom: opdracht hier uitvoerbaar.
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Uitleg traject 1
” nou, aan de slag dan maar! ”
№

motivatie

28.

na RC ”A” en twee Nederlandse plaatsnamen R (MUG)
Vlak voorbij de RC A zie je een bordje met aan de linkerkant
een zwart vlak met witte letters en aan de rechterkant een
wit vlak met zwarte letters. Je krijgt nu de neiging om van
‘boven naar beneden' te lezen. In Nederland lezen we ech‐
ter nog steeds van links naar rechts. Je vindt nooit twee
plaatsnamen. Hooguit één (Hoek).

uitzetters: Martin Fierlier
Marco van der Hoek
goed

fout
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Modificatie:
Alle gebruikte oriënteringspunten worden na te zijn gebruikt geacht niet meer
aanwezig te zijn. Tevens geldt MUG.
32.
33.
34.
35.

39.
40.

48.
49.

51.
60.

na vijf aanhoudend L
na oranje vlag aanhoudend L
na ”4” aanhoudend L
na vlaggenstok 1e weg R
In opdracht 32 gebruik je de 5 van 45 en je noteert 45 op je controlekaart; immers
een wit bordje met een oranje vlag is ook een RC. In opdracht 33 gebruik je de
oranje vlag en je noteert de 4 op je controlekaart.
Bij opdracht 34 zijn de 5 en de oranje vlag verdwenen en is er dus geen RC meer.
Wél de opdracht uitvoeren op grond van een bordje waar nu nog alleen ”4” op
staat.
Rest nu nog opdracht 35:
Er is geen enkele reden te verzinnen om een los paaltje te betitelen als vlaggen‐
stok, dus deze opdracht niet uitvoeren en doorgaan met aanhoudend. Je komt
dus ook niet bij de RC U.
aanhoudend na verkeersbord R
na verkeersbord ”P” L
Je vindt een bordje met (afbeeldingen van) verkeersborden. Op grond van de 1e
twee bordjes ga je 2x naar rechts voordat opdracht 40 in beeld komt. Deze is niet
uitvoerbaar omdat afbeeldingen niet nader gepreciseerd mogen worden. Dus
doorgaan met opdracht 39 en deze nog eens 2x uitvoeren. Je komt niet bij de S.
WW Ri Ede
einde weg R
Opdracht 48 is geen enkel probleem, dan wel opletten dat het ver‐
keersbord C17 een verbod inhoudt voor voertuigen met een lengte
van meer dan 3 meter. Iedereen gaat op de einde weg dus eerst
gedwongen naar links.
na brug en ”ALMERE‐STAD GEM. ALMERE” viersprong R
Er staat een koppelstreepje teveel in de gevraagde tekst.
na parkeerplaats R
Met opdracht 59 rijd je een parkeerplaats op. Deze loopt door tot de eerstvolgen‐
de zijgelegenheid. Dus tot x. Je bent op dat punt echter nog niet ná deze parkeer‐
plaats omdat deze links nog steeds bij je is.
Dus even doorrijden en op de einde weg handelen. (zie tekening op blz. 1‐4)
Afsluiter.
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Uitleg traject 1
” nou, aan de slag dan maar! ”

uitzetters: Martin Fierlier
Marco van der Hoek

№

motivatie

67.
68.

2e viersprong L
2e viersprong R
Na de eerste viersprong allemaal een bezoekje brengen aan de bevrouwde con‐
trole en daarna op de volgende viersprong naar links.
Nu opletten dat je daarna de eerstvolgende viersprong niet mag tellen want die
heb je zojuist al meegeteld in opdracht 67. Dus één viersprong verder beginnen
met tellen.
Om 150 tegenliggers te vermijden vind je dan de RC A die je twee opdrachten ver‐
der stuurt.

73.

76.

80.

na busbaan en RC R
Als je denkt dat je het links gelegen deel van de busbaan ook in de beoordeling
moet betrekken dan zit je fout.
In een uitspraak uit 1996/1999 mbt fietspaden werd al geregeld dat de busbaan
(toen een fietspad) wordt onderbroken door een weg en niet andersom.
na viaduct en nationale vlag R
Ongeveer een kilometer voorbij het 1e viaduct staat een (herstel‐)bordje met 76.
Vanaf dat punt ga je (opnieuw) beginnen met opdracht 76. Dus weer zoeken naar
een viaduct. Dat vind je niet meer.
Met de nationale vlag van België is niets mis.

na zes verkeersborden en viaduct L
Als je het P‐bord in de verte opmerkt en je ook nog eens realiseert dat het bord
ZONE 60 als twee borden geteld mag worden (het geheel én de afbeelding van het
bord 60) dan ging je even over de nieuwe parkeerplaats van het natuurgebied.

Opdracht 87 uitvoeren door
de 2e weg links in te slaan.
Daarna opdracht 88 en 89
uitvoeren en je komt bij de
RC V die je opnieuw laat
beginnen met opdracht 87.
Je vindt daar wel een situa‐
tie die met de schets over‐
een komt, maar toch mag je opdracht 87 daar niet uitvoeren omdat je de wegen
a, b en c al hebt bereden in dezelfde opdracht.

A-B klasse

fout
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”Kotterbosweg” Ri Ede
Deze opdracht is niet alledaags, maar verder wel reglementair. Bij een nadere
bestudering van de situatie blijkt het straatnaambord toch wel in de ná‐positie te
staan en als je daar aan twijfelde staat de WW dat zeker. Volgens het DRR mag
een straatnaambord ter hoogte van de uitmonding niet geheel gepasseerd zijn en
dat geldt ook voor een WW‐opdracht met Ri. (zie tekening op blz. 1‐4)
Opvanger.
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Uitleg traject 1

uitzetters: Martin Fierlier
Marco van der Hoek

” nou, aan de slag dan maar! ”
№

motivatie

95.
96.

na ”LET OP SPELENDE KINDEREN” ”Vijzelweg” L
klinkerweg R
Vlak voor het bord met de foute tekst (er staat meer tekst op het bord) nog even
de prachtige rechtdoorrijder benutten (RC G) en dan bij de VIJZELWEG ook nog
rechtdoor vanwege de foute tekst. En dan vooral niet vergeten om opdracht 96
op dezelfde situatie nog een keer te doen.

100.

107.
108.

goed

G
MM

bij Lucifer L
Omdat Lucifer met een hoofdletter geschreven staat ben je op zoek naar de titel
of de naam van iemand (bijbelse figuur) of iets (toneelstuk of rock‐band). En niet
naar een stokje om iets mee aan te steken.
aanhoudend na ”DOORRIJHOOGTE LUIFEL 2.5M” R
einde weg L
In 1e instantie handelen op bord 1 en in 2e instantie op bord 2. Het enigszins
gedraaide bord 3 heb je dus nog niet gebruikt en brengt je nogmaals langs de RC Z
Nu opnieuw een bord op afstand (4) gebruiken hetgeen een mooie RC K oplevert.
Langsrijder voor iedereen, tevens laatste controle van dit 1e traject.

Opdracht 60

fout
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Opdracht 80

Opdracht 106 ‐ 109

A-B klasse
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45e Nacht van Weesp

Uitleg traject 2
“veel dijk tot Zwaagdijk”

uitzetters: Wim en Joke den Doop
opdracht + motivatie

goed

A. VRW rechts
foto B
De eerste foto (B) kwam je direct na de start voor het uitvoeren van routeopdracht A nog op
de parkeerplaats tegen.

B

C. bij rotonde 1e weg rechts
foto R
Naar de rotonde toerijdende herken je al snel foto R.
Bij de 37e Nacht van Weesp (2008) hadden wij nagenoeg dezelfde val.
Bekijk de foto’s hieronder maar even goed.

werkelijkheid

foto uit 2008

fout

R

foto R 2016

Op de foto van 2008 was er sprake van een Engelse rotonde.
Foto R van nu komt ook niet overeen met de werkelijkheid. De witte pijlen zijn t.o.v. het
werkelijke bord ca. een kwart tegen de wijzers van de klok in gedraaid.
Net als in 2008 is de bijbehorende letter R dus goed voor 30 strafpunten.
H. gedwongen naar links
foto O
Bij het gedwongen naar links gaan op de parkeerplaats midden op de dijk kom je foto O
tegen. De ‘gouden’ routecontrole was niet aanwezig, maar dat is niet belangrijk.
Zo’n loshangende RC valt onder roerende voorwerpen en die mogen niet in de beoordeling
worden betrokken.
Dus een goede foto op de goede plek levert geen ‘gouden’ M maar een ‘gouden’ O op!
J. VRW rechts
foto E
Duidelijker kan haast niet. Foto E kom je tegen tijdens het uitvoeren van routeopdracht J bij
het verlaten van de parkeerplaats.
N. asfaltweg rechts
foto L
O. 2e asfaltweg links
foto A
Tijdens deze 2 routeopdrachten op het Industrieterrein De Schepenwijk in Enkhuizen kom je
langs 3 borden de een beetje op elkaar lijken. Gelukkig zitten er duidelijke verschillen in het
aantal borden, dus hoef je nog niet op al die pijltjes te letten.
Het 1e bord heeft 6 borden, het 2e bord heeft ook 6 borden en het 3e bord heeft 5 borden.
Het 3e bord is dus het bord dat je zoekt. Teksten, pijlen, kleuren en volgorde klopt.
De letter L is goed.
Maar je begrijpt dat er nog een addertje onder het gras zit. Tijdens dit gezoek naar het
goede bord ben je ook al langs foto L gekomen. Op je controlekaart moet voor de letter A
nog een letter L staan!
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O

E

L
A

2‐1

45e Nacht van Weesp

Uitleg traject 2
“veel dijk tot Zwaagdijk”

uitzetters: Wim en Joke den Doop
opdracht + motivatie

goed

Y. VRW oversteken
foto N
Met de routeopdrachten S t/m X een stukje doorrijden om een stuk te overbruggen.
Tijdens routeopdracht Y kom je halverwege de situatie van foto N tegen. Misschien dat het
stukje rijden de concentratie wat aangetast heeft en je de verkeerde volgorde van de
bromfiets en fiets op het bord niet opgemerkt hebt.
Helaas is deze N op je controlekaart goed voor 30 strafpunten.
BB. viersprong rechts
foto D
Tot slot nog foto D net voor de viersprong van routeopdracht BB in Zwaagdijk‐Oost.
Een goed herkenbare abri. Niks mis mee.
Praatpaal foto K
Om maar met de deur in huis te vallen, het is onmogelijk dat je deze foto bent tegen‐
gekomen!
De foto is afkomstig uit het fototraject van de 36e Nacht van Weesp in 2007.
Ook op de dijk van Lelystad naar Enkhuizen. In die jaren waren er rechts en links nog
verschillende paarkeerplaatsen waar je de dijkweg kon verlaten en naar het water kon
staren of naar een foto zoeken.
Helaas is dat anno 2016 niet meer mogelijk, slechts op 1 plek kan je er nog even af, dat is bij
routeopdracht E.
Wat het idee hierachter is weet ik niet. Nu zijn er super smalle pechplekjes, waar als je
buitenstaat, je leven niet zeker bent.
Die praatpaal stond dus op een van die verdwenen parkeerplaatsen.
Zou als de parkeerplaatsen er nog geweest waren die praatpaal er nog wel gestaan hebben?

A‐B klasse
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45e Nacht van Weesp

Uitleg traject 3
“dijkje op en/of af”

uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

Na het routebeschrijven en foto’s gaan we door met
pijlen op de kaart.
Na de Start (VTC 2)
niet direct links pijl 1
oprijden, door het
brugteken is dit een
ongelijkvloerse
kruising, dus
viersprong
oversteken en
rechts. Rechts over
de brug de voet van
pijl 1 oprijden, RC K,
Op de parallelweg
na pijl 1 de RC R.

Route naar de voet van pijl 4, a‐b‐c‐d‐e‐f. Bij ‐a‐
verboden naar ‐b‐. Route opnemen bij bc
via a‐d‐e‐f‐c‐b‐(om Y paal), RC P.
Bij ‐c‐ verboden naar ‐b‐. Route nog steeds opnemen
bij bc via c‐d‐e‐f‐g‐b (bij ‐g‐ spoorwegovergang),
RC P. Bij ‐f‐ naar ‐g‐ DLW, ‐b‐ niet meer bereikbaar.
Nu route opnemen bij cd, f‐c , en route vervolgen
c‐d‐e‐f, RC P en pijl 4
rijden, RC P.
De kortste route
loopt onder de tekst
“Westein” door,
RC V (HK)

Na de punt van pijl 1 op weg naar de voet van pijl 2 is
rechtdoor bij de parallelweg een bermlijn. Links‐rechts
de hoofdweg mag ook niet vanwege een bermlijn aan
het einde van de weg (bij de rotonde), blijft alleen de
weg door de polder over, RC Y en op pijl 2 RC T.

Het hoort in de Nacht van Weesp, een
scherprijder, RC O.

A‐B klasse

Na de punt van pijl 6 RC A. Route naar pijl 7 a‐b‐c,
voor ‐b‐ ritpijl naar links, RC A. Opnemen bij bc via
a‐e‐d‐c‐b‐keerlus‐b. Bij ‐e‐ geen weg naar ‐d‐. Nu via
e‐f‐g‐punt pijl 6 tegen‐b. RC W (HKR) stuurt u direct
in RC L (DMP 8). Na pijl 8 punt “X” met RC X.
3‐1

45e Nacht van Weesp

Uitleg traject 3
“dijkje op en/of af”

Tussen pijl 9 en pijl 10 een slinger in de weg betekent
even dijkje af naar beneden en weer omhoog dijkje
op. Goed gezien? Gouden RC M.

uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

De kortste route naar de voet van pijl 12 is x‐a‐b‐c.
Bij ‐x‐ gaat de weg t.o.v. de kaartweg naar rechts
buigen, u komt uit bij ‐b‐ i.p.v. bij ‐a‐, RC Z.
Geconstrueerde route ophalen ab via c‐d‐e‐a.
Bij ‐d‐ RC H (HKR‐DMP 12), nieuwe route naar pijl 12.
Op pijl 12 RC E.

Vlak voor de kerk in “Winkel” niet achter het
pleintje van de “lelijke eenden handel” langs, RC U.

In de plaats “Winkel” niet over een fietspad
rijden brengt u langs RC I.

A‐B klasse

Tussen pijl 12 en pijl 13 moet u de “NvW plas”
oversteken. Dat kan niet via de pont over “Pampus”,
er is geen weg over het eiland, foute RC D. U kunt wel
door de tunnel rijden, RC N. Helemaal om de plas
heen rijden kan ook nog, dan helemaal geen RC.

3‐2

45e Nacht van Weesp

Uitleg traject 3
“dijkje op en/of af”

Op pijl13 RC B. Bij ‐a‐ niet naar links, maar doorrijden
tot op de punt. Route naar pijl 14 b‐e.
Na ‐b‐ verboden, het bruggetje over te rijden en
gedwongen naar rechts, RC A. Nu niet de punt van pijl
13 tegengesteld rijden, maar via c‐d‐a‐e naar pijl 14,
RC B. Op punt “Y” RC Y.

uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

Na de opdracht bij de Bemande Controle “Doorgaan
met pijl 17” is het meteen weer opletten. Een Vbr
(Voetbrug) mag u niet overheen construeren, dus niet
langs ‐a‐, maar via b‐c naar pijl 17. RC O (DMP 18) laat
u pijl 17 overslaan en doorgaan naar pijl 18.
Bent u over de voetbrug gereden dan op de voet van
pijl 17 de foute RC R.

Pijl 18 gaat rechtuit tot de viersprong en dan links, niet
laten afleiden door het weggetje links op de kaart,
en daardoor denken dat u op het driehoekje de
rechter weg moet nemen. De weg links bestaat niet
meer en de rechtse weg staat niet op kaart.
RC F achter het driehoekje is fout.
Tussen pijl 18 en pijl 19 langsrijder RC K.
Pijl 19 gaat naar rechts en
scherp links. Als u ook zo
gereden heeft, zag u RC J.
Kaart 2 eindigt met pijl 14, dan op kaart 3 doorgaan
met pijl 15. Het was even zoeken, maar in “Obdam” is
pijl 15 te vinden. De kortste route naar pijl 15 gaat dan
via RC S (1L‐ER), u wordt op pijl 16 gezet.
Verderop geeft de bemande Route Controle T een
briefje met opdracht DMP 17.

A‐B klasse

Op pijl 20 nog langsrijder
RC E.
En nu naar het buffet!

3‐3

45e Nacht van Weesp

Uitleg traject 4
“kom over de brug…”

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht
A.

♦

Als je gelijk op de einde weg routeopdracht 4 uitvoert, dan is het een
kwestie van goed tellen om voor de 2e keer langs RC B te komen. Die
weg ben je niet ingeslagen in de vorige routeopdracht maar in
routeopdracht 3. Je zou eventueel in plaats van de 2e B daarom nog
een RC H gehaald kunnen hebben. Allemaal fout! Er is namelijk een
langere route mogelijk om van de bol naar de pijl te rijden. Draai de
Bol Pijl maar 180 graden om. Je gaat vervolgens L, L, L en dan begin
je met routeopdracht 5 met tellen voorbij de weg met de bol.
Nu opletten dat je de weg links, die je met routeopdracht 4 bent
ingeslagen nu wel als 4e weg mag tellen (alleen de ingeslagen weg is
oriënteringspunt en je slaat hem niet in!) en komt dan met de 7e
weg links langs RC A en niet langs RC G.

5.

7e

8.

goed

Na een verdiende pauze en een heerlijk buffet is de scherpte vaak
niet gelijk aanwezig.
In de routeopdracht is aangegeven dat de start van traject 4 bij de
blauwe vlag is, dus voor deze blauwe vlag geen routecontrole (Q) op
je controlekaart zetten!
Je bent immers nog niet gestart.

VRW L

4.

motivatie

♦

fout

Q

BA

Niet echt moeilijk. Je niet door de fout geplaatste blauwe ANWB
wegwijzer laten verleiden om RC D op te halen. Voor de weg staat
nog een keurige ANWB fiets WW.

GH

D

WW

9.

11.

Het VRW bord staat in werkelijkheid niet in de voor positie maar in
de bij positie.
Even de blik verruimen en zien dat er nog een VRW bord aan de
rechterkant van de hoofdweg staat.
Routeopdracht 9 toch uitvoerbaar.

K

Opvanger.

E

12.

Opvanger.

A‐B klasse

C

Als de situatie overzichtelijk was geweest,
dan was de routeopdracht 11 uitvoerbaar en
dan ook routeopdracht 12. Helaas ontbrak
het ruitje en is de situatie totaal niet
overzichtelijk.
R

4‐1

45e Nacht van Weesp

Uitleg traject 4
“kom over de brug…”

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht
14.

motivatie
15.
WW

(voorzichtig, hoge brug)
16.

17.

WW

19.

Na het nemen van de eerste ‘hoge’ brug in
routeopdracht 14 gelijk door de ritpijl naar
links.
Met wat vaart zou je hier zo rechtdoor de
sloot in kunnen rijden!
Vlak voor Schardam een mooi driehoekje
met veel WW’s. Routeopdracht 15 eindigt
op de punt van de pijl, dus kan je gelijk een
andere WW gebruiken voor routeopdracht
16 en die uitvoeren.
Met routeopdracht 17 een langste route
nemen waarbij je de ingeslagen weg uit
routeopdracht 16 niet nogmaals inslaat. Dat
is eigenlijk de kortste route.
Totaal twee keer de RC T is voldoende, de
foutrijder pakt er minimaal nog een meer.
Allemaal naar de opvanger F.

Er lijkt niks aan de hand. Een prachtige brug rechtdoor en een
viersprong voor de brug.
Nog eens goed naar rechts kijken en dan zien dat er het verkeers‐
bord D4 (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is
aangegeven) staat.

goed

fout

TT

T

F

N

L

De weg naar rechts en links na dit bord zijn er voor ons nu niet en
daardoor staat het verkeersbord aanduidende doodlopende aan de
overkant ook in de rechter weg. Er is rechts voor ons geen weg en
dus ook geen viersprong. Rechtdoor op zoek naar de juiste situatie
en daar door de ‘gouden’ RC N beloond worden.

A‐B klasse

4‐2

45e Nacht van Weesp

Uitleg traject 4
“kom over de brug…”
opdracht
20.

na viaduct

24.

na “PLATEAU”

28.

na “PLATEAU”
“Nekkerweg”

33.

♦

37.

uitzetters: Wim en Joke den Doop
motivatie

goed

fout

Hier ontbreekt het ruitje in de routeopdracht! Staande bij de hoge
brug is de weg na de brug absoluut niet zichtbaar.
Situatie is niet overzichtelijk. Naar rechts is wel leuk om te rijden,
maar nu echt fout.

O

J

Als je de 32e Nacht van Weesp hebt gereden, dan mag je dit niet fout
gedaan hebben!
De linker weg is geheel na de rechterweg getekend en in
werkelijkheid is dat niet het geval. Het is een viersprong.
De wegen zijn getekend en niet de assen van de wegen.

S

V

Op de Nekkerweg kom je een interessante routecontrole tegen.
Als je een E op je controlekaart hebt geschreven, is dat fout.
Volgens het reglement is een routecontrole een oranje bordje met
daarop een zwarte letter of getal. Een nadere bestudering laat zien
dat de E uit misschien wel honderd E’s bestaat en dat is iets te veel.
Voor ons geen routecontrole.

E

Simpele val. Je niet laten verleiden om iets rechtdoor te zoeken.
Zodra je de rotonde op komt, sta je al op de bol en kan je route‐
opdracht 33 direct naar rechts uitvoeren.
RC Y mag op je controlekaart dus niet voorkomen!

Y

Situatie 37 is bij het gemaal Warder aan de IJsselmeerdijk.

M

X

In het donker altijd een beetje lastig te zien. De weg rechtdoor is
natuurlijk wel de langste route, maar dan voer je geen
rijrichtingsverandering uit. Elke routeopdracht moet leiden tot een
verandering van rijrichting volgens het reglement. Dat kan door een
beetje de dijk af te rijden en links de wat verstopte routecontrole M
noteren.
De dijkrijders pakken de foute routecontrole X.
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45e Nacht van Weesp

Uitleg traject 4
“kom over de brug…”

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht
38.

motivatie

na “ZONE 30”

“P”
“Badhuisweg”

42.

♦

44.

goed

I

Deze routeopdracht in Warder moet eigenlijk een eitje zijn geweest.
Op de website van de Nacht van Weesp hebben wij op 16 september
2015 een verslag over het 4e traject geplaatst met daarbij een aantal
foto’s. Op één van die foto’s staat een prachtig kijkje vanaf de dijk op
deze situatie. Het straatnaambord “Badhuisweg“ staat door de
schuine ligging van de weg niet achterwaarts. Routeopdracht 38 is
hier soepeltjes uitvoerbaar. Rechtdoor langs de dijk de foute RC I.
Aan de Oosterweg de bemande routecontrole Loes en Marloes
Mackaaij.

L

Het vast tekenen van de Bol Pijl aan het kader is al menig keer
gebruikt.
Maar is dat hier ook het geval? Nee, kijk maar goed, rechts en links is
de lijn los van het kader.
Nu niet concluderen dat de routeopdracht uitvoerbaar is!
Je moet e.e.a. beoordelen op de bol en dan zie je natuurlijk dat het
VRW bord links van je staat. En dat mag niet.
Toch maar rechtdoor naar de RC Z.

Z

Je moet een weg in die de naam Hamerstraat draagt en dat moet
“ENERGIESTRAAT” voor een tekst ENERGIESTRAAT. Dat is hier allemaal aanwezig, het
straatnaambord Hamerstraat hoeft niet geheel voor de tekst
“Hamerstraat”
ENERGIESTRAAT te staan. De straatnaam is in deze routeopdracht
geen oriënteringspunt, alleen de weg is dat.

46. ♣

3

na H ”17”
2
6
1

4
5

47.
“Aambeeldstraat”

fout

W

C

Bij de mooie RVS passer een mooi plekje voor een langste route Bol
Pijl.
Even puzzelen en dan de routes 5, 4, 3, 4, 2, 6 en 1, 2, 4, 3, 4, 5, 1, 6
vinden.
Duidelijk de 2e is de juiste oplossing.
Een warmdraaiertje voor routeopdracht 59?

ADD

De rechterweg is geen asfaltweg. Na een meter of drie gaat de weg
over de gehele breedte over in klinkers. Rechtdoor op zoek naar de
goede situatie.

H

B

asfaltweg

A‐B klasse
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45e Nacht van Weesp

Uitleg traject 4
“kom over de brug…”
opdracht

uitzetters: Wim en Joke den Doop
motivatie

50.

goed

fout

De routeopdracht lijkt al direct bij de eerste weg rechts uitvoerbaar.
De brug is zichtbaar en alle getekende wegen die uitmonden op de te
berijden route zijn getekend. Toch is de routeopdracht hier niet
uitvoerbaar omdat de brug op dat moment helemaal links van de as
van de bereden route ligt.
Natuurlijk vlak voor de brug de routeopdracht wel uitvoeren.

51.

na brug

WW staat voor ANWB of door de uitzetter geplaatste wegwijzer.
Op de situatie na de brug staat een paal met 5 wegwijzers. Helaas
staan er geen vier wegwijzers geheel na elkaar zoals in de
routeopdracht wordt gevraagd.

WW
WW
WW
WW

54.

WW

59. ♣ A klasse
5
1
2

4
3

1

3
4

5
180° gedraaid

A‐B klasse

E

Q

Op een WW mag natuurlijk wel twee keer dezelfde woonplaats
staan. Tuk (woonplaats in Nederland) ligt net boven Steenwijk. Als je
dit niet wist ben je misschien rechtdoor gereden en je komt dan bij
de WW Edam. Maar op beide plaatsen is de routeopdracht niet
uitvoerbaar, omdat op zelf geplaatste WW’s naast het pijlteken
alleen Nederlandse woonplaatsen mogen voorkomen.
Hier stond ook nog een rood fietsje op!
Na het rechtdoor rijden kom je langs de goede RC R en ook nog langs
de RC S.

RS

Op punt A aangekomen is de Bol Pijl situatie mogelijk uitvoerbaar.
Een ommetje naar boven heeft geen zin. Zowel tegengesteld aan als
met de wijzers van de klok mee mist er dan een weg (links boven) die
op de te berijden route uitmondt. Nu staande op de Bol naar rechts
en beneden kijken wat mogelijk is.
5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 is even lang als
5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, meerkeus dus.
U
Ook de kortere routes 5, 1, 2 en 5, 3, 4 zijn even lang, dus ook
meerkeus.

TUUU

Routeopdracht 59 op punt A niet uitvoerbaar.

2

JK

Op punt B aangekomen is de Bol Pijl situatie mogelijk uitvoerbaar
als je de Bol Pijl 180° omdraait.
Een lusje naar recht beneden zoeken heeft geen zin.
Een weg ontbreekt en je komt dan ergens tweemaal over een weg.
Nu lijkt het erop dat ook hier bij de verschillende routes meerkeus
is, maar dat is gelukkig niet het geval.
Er zijn 2 routes; 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 en 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2.
Je zult al direct dat de 2e route veel langer is dan de eerste.
Eindelijk is hier de routeopdracht toch uitvoerbaar.

Z

B

Z

A
T

HK
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45e Nacht van Weesp

Uitleg traject 4
“kom over de brug…”

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht
59.

♦

B klasse

61.
“P“
RC “P“

64.

A‐B klasse

motivatie

goed

fout

De langste route lijkt na RC T 3 maal rechtsaf gaan. Helaas rijd je dan
2 maal over het stuk weg boven de bol en dat mag niet.
1 maal RC T is goed.

T

T

Wat moet je allemaal tegenkomen. In ieder geval voor een weg naar
links, een routecontrole en daarnaast een bord met de tekst P.
Vervolgens in de weg rechtdoor een bordje INRIT of P omdat dan die
mogelijkheid niet getekend hoeft te zijn in de Bol Pijl. Het witte
bordje met de zwarte P is samen met de oranje vlag conform het
reglement een RC. Daarnaast moet dan nog een tekst P staan.
Dat is hier niet het geval.
Op de volgende situatie staan een RC X en een tekst P (ook een RC)
keurig naast elkaar. Rechtdoor een blauw bord met een witte P,
waardoor deze gelegenheid geen weg zijnde niet getekend hoeft te
zijn.
Routeopdracht nu uitvoerbaar?
Nee, want je rijdt niet op een weg, maar op een gelegenheid (geen
weg zijnde).
Weer rechtdoor.

PXPY

N

M

MG

65.

♦

Staande op de bol mag je de weg rechts
niet inslaan, dat heb je namelijk in
routeopdracht 64 al gedaan (hetzelfde
oriënteringspunt).
Nu blijft de route rechtdoor en op de
viersprong naar rechts over als de goede
route naar de pijl.
RC G is fout en stond er als lokkertje.
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45e Nacht van Weesp

Uitleg traject 5
“door‐, om‐, af‐ of overgeslagen”

Bij de rotonde bij de uitgang van het industrieterrein
niet rechtsaf door de blokkade heen.
Omrijden langs de groene lijn (nevenroute) brengt je
langs de goede RC C

uitzetters: Frank en Annamarie Mijling

Blokkade 3 zou bekend kunnen voorkomen:
In De Nacht van 2010 is deze net zo gebruikt.
Langs de groene nevenroute levert goede RC H op.

Gewoon de lijn en nevenroute volgen.
Dit levert goede RC’s:
RC D, RC E en RC G

Als blokkade 2 bekend voorkwam,
dan is ook het ommetje bij F niet nieuw.
Wel rijden natuurlijk, dat levert goede
(en gouden) RC F op.
Mocht iemand het allemaal gemist hebben:
Langsrijder RC I geeft je weer een goede controle op
de kaart.

A‐B klasse
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45e Nacht van Weesp

Uitleg traject 5
“door‐, om‐, af‐ of overgeslagen”

Op de juiste wijze achterom het perkje naast de kerk
in Zuiderwoude levert goede RC J op.

uitzetters: Frank en Annamarie Mijling

Om blokkade 4 rijden volgens de groene nevenroute.
Waar de nevenroute de ingetekende lijn kruist is
rechtdoor niet mogelijk.
Nu opnemen achter het hek door de lijn
tegengesteld te rijden.
Opvanger RC Q laat je doorgaan met de ingetekende
lijn.
Even boven Zunderdorp passeer je RC C.

Voor punt X nog even het ommetje rijden bij de
Atjehgouw. Dit levert RC K op.
Uiteraard bij punt X ook RC X opschrijven.

A‐B klasse

De DLW voorkomt dat je rechtdoor schiet en het
fietspad “Zwarte Gouw” oprijdt.
Gedwongen rechtsaf de brug over.
Op het parkeerterrein bij de sporthal geen
aansluiting naar de lijn.
Bij het verlaten van het parkeerterrein RC S.
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45e Nacht van Weesp

Uitleg traject 5
“door‐, om‐, af‐ of overgeslagen”

uitzetters: Frank en Annamarie Mijling

Niet vergeten over te steken naar de parallelweg
langs RC N
Aan het einde van de parallelweg is geen aansluiting
naar de rotonde bij RC O.
De weg volgen en einde links naar de rotonde.
Omdat de lijn nu links de rotonde bereikt even
rondrijden om de lijn daar op te halen.
RC O dus twee keer passeren. (en schrijven!)

Opnemen op hetzelfde punt achter de DLW via
nieuwe groene nevenroute.
Je passeert RC O, daarna keren bij RC L.

Om blokkade vijf heen door de lijn te verlaten net
achter RC A. De lijn ophalen net voorbij de blokkade
door de groene lijn te rijden.
Daarbij passeer je RC R. Daarna geeft RC Z: ‘HK’.

Nu de lijn opnemen waar de lijn linksaf de dijk
verlaat, net achter het punt waar je nu bent.
De groene lijn wijst je de weg, weer langs RC R.
Nog steeds opnemen op hetzelfde punt, maar nu
door een klein stukje tegengesteld te rijden.
Route ophalen via de nieuwe groene lijn.
Bij RC M ‘HK DMIL’.

A‐B klasse

Vervolgens de lijn volgen naar punt Y. De lijn verlaat
de weg nog even, maar dat levert geen problemen
op. Op punt Y RC Y.
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45e Nacht van Weesp

Uitleg traject 5
“door‐, om‐, af‐ of overgeslagen”

Voorbij punt Y naar links is de lijn afgesloten.
Lijn opnemen via groene nevenroute.
Tussen tankstation en Zeeburgertunnel even de
controlekaart af laten stempelen bij de dames van
de bemande controle.

uitzetters: Frank en Annamarie Mijling

Na RC U opnemen via groene lijn langs RC T
Niet langs RC V, dat is meer tegengesteld.

Langsrijder RC W ter hoogte van de parkeerplaats in
Overdiemen.
Na RC T even naar links over de ‘parkeerplaats’.
Daar kom je RC V tegen. Kort voor het einde naar
links en rechts kan niet.
Aan het eind rechtdoor levert RC U.

A‐B klasse

5‐4

45e Nacht van Weesp

Uitleg traject 5
“door‐, om‐, af‐ of overgeslagen”

uitzetters: Frank en Annamarie Mijling

In Weesp nog even de laatste loodjes:
Route loopt als volgt: a – b – c – d – e – f – g – h – i – j – k – l – m
Op a – b RC B
Bij e geen aansluiting naar f. Opnemen bij f richting g via: e – p – q – g – h – u – f
Bij g geen aansluiting naar h. Opnemen bij f naar g via: g – f – u – h – i – j – c – d – u – f
Op u – h RC O en op d – u RC P
Verder vanaf f naar g – h – i – etc.
Op f – g route gereden => voorkennis kwijt.
Bij g geen aansluiting naar h. Opnemen bij h richting i via: g – q – p – e – f – u – h – i
Bij e geen aansluiting naar f. Opnemen bij h richting i via: e – d – u – h – i – en verder.
Op d – u RC P en op u – h RC O
Route: h – i – j – k – l – m – finish.
Bij k geen aansluiting naar l. Opnemen bij l richting m via: k – c – d – e – p – a – b – l ‐ m
Niet van c naar b; dit is tegengesteld.
Op a – b RC B
Bij l de lijn weer opnemen en uitrijden naar de finish.
Binnen de kaart inleveren en zit het er op.
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