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46e Nacht van Weesp

Uitleg Traject 1
“het is niet wat het lijkt!”

uitzetters: Wim en Joke den Doop
opdracht + motivatie

4.

D

na viaduct en bushaltebord, voor “80” L

‘Het is niet wat het lijkt’! De volgorde tussen het viaduct en het bushaltebord onder het
viaduct klopt natuurlijk niet, maar als je verder hebt gekeken dan je neus lang is, dan heb
je voor de asfaltweg naar links boog in de verte al een viaduct kunnen waarnemen.
Toch een goede volgorde en de routeopdracht is uitvoerbaar.
De goedrijders van routeopdracht 4 zijn zelfs over dit viaduct gereden op weg naar de
opvanger D.
9.

fout

na “WEESP”, bij WW gelegenheid Ri Nigtevecht

Even inkomen, dus een niet te moeilijke eerste val.
De tekst WEESP en de WW zijn snel gevonden. Nu gelegenheid Ri Nigtevecht nog.
De routeopdracht is uitvoerbaar door een rechter gelegenheid in te rijden richting
Nigtevecht. Dat kan hier niet. Linker wegen mag je alleen gebruiken volgens artikel 8.k.
(bv 1e gelegenheid L) en artikel 12 (weg volgen) en 14 (wegen passeren) van het DRR.
5.

goed

R
A

na “UITRIT”, bij roze asfaltwegdek, voor “ZONE 30” R

De situatie bij de brug is aangepast.
Nu een mooi roze asfaltwegdek dat een stukje doorloopt in alle wegen.
Daarom is er geen volgorde tussen het asfaltwegdek en de tekst “ZONE 30”. Dat staat nog
bij het asfaltwegdek.

K

10. “Korte velterslaan” L
“Korte velterslaan” is iets anders dan “Korte Velterslaan”.
Routeopdracht hier dus niet uitvoerbaar.

C
L

A klasse
13. na “60” en WW weg passeren
B klasse
13. na “60” en WW, voor voorrangsweg R
14. aanhoudend weg L
15. weg volgen
Met routeopdracht 13 kom je op het industrieterreintje De Werf. Na RC E op de einde weg
voor de 1e keer routeopdracht 14 naar links uitvoeren. Op de volgende einde weg voor de
2e keer naar links. RC P geeft HK 1R en je bent weer terug op De Werf. Weer langs RC E en
nu kan je op de einde weg naar rechts routeopdracht 15 uitvoeren. Geen meerkeus want
naar links volgen kan niet, weg al gebruikt in routeopdracht 14. Nogmaals langs RC E en
wegrijden met routeopdracht 16.

A‐B klasse

EPEE

1‐1

46e Nacht van Weesp

Uitleg Traject 1
“het is niet wat het lijkt!”

uitzetters: Wim en Joke den Doop
opdracht + motivatie

goed

fout

Z

H

I

Q

G

S

18. na “60” en “SLOOTDIJK”, voor autoweg asfaltweg L
Inderdaad voor je is het geen autoweg en geen voorrangsweg.
Twee karakters is één te veel.
22. na “WAVERVEEN”, bij schrikhek, voor brug “Cliffordweg” L
Het is weer; ‘het is niet wat het lijkt’!
De brug voor je maakt geen deel uit van een weg die op je bereden route uitmondt.
Het lijkt een viersprong maar het is een weg links en een heel korte weg rechtdoor, waarna
een weg rechts komt waarin de brug gelegen is.
26. voor “Hoofdweg” en 3 straatnaamborden weg R
Inderdaad het witte bord Domweg is geen straatnaambord, de naam is niet onderstreept!
Toch zijn er drie straatnaamborden. Hoofdweg, Proostdijerdwarsweg en het
straatnaambord Proostdijerdwarsweg bevat nog een afbeelding van een straatnaambord
door het witte deel eronder.
Dus wel rechtsaf en een stukje genieten van de natuur langs de Botsholsedijk/dwarsweg.
29. na verkeersbord en “2,2 KM” weg R
Het verkeersbord C18 (gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading breder zijn
dan op het bord is aangegeven) en het onderbord 2,2 KM trekken alle aandacht maar
komen helaas niet geheel na elkaar.
Wel gezien dat er een paar meter voor dit bord rechts al een fietspadbord staat?
Routeopdracht 29 toch uitvoerbaar.

T

33. na “60” en brug, bij brug, voor “60” R
Waar kom je ze nog tegen deze aparte bruggen? Of is het toch geen brug?
Wij hebben in ieder geval geen leuning of muurtje kunnen ontdekken.
Mocht je toch rechts gegaan zijn, dan kom je nog een aparte VRW tegen waar je niet rechts
of links mag en moet oversteken om bij de foute RC J te komen.

B

J

36. aanhoudend bij rotonde R
Eigenlijk een routeopdracht om je naar de oriënteringspunten voor routeopdracht 38 te
brengen. Opletten blijft noodzakelijk om de rotonde in de rechterweg bij de firma Hoya
niet over het hoofd te zien. Vervolgens niet gelijk de rotonde naar rechts verlaten want dat
is dan dezelfde rotonde. Je komt dan voor de 2e keer langs RC O.
Op de volgende rotonde de langrijder M.

A‐B klasse

OO

M

1‐2

46e Nacht van Weesp

Uitleg Traject 1
“het is niet wat het lijkt!”

uitzetters: Wim en Joke den Doop
opdracht + motivatie

goed

fout

Ook hier is het niet wat het lijkt! Het door ons geplaatste verkeersbordje eenrichtingsweg
in de J.N. Wagenaarweg maakt van deze weg geen eenrichtingsweg. Rechts staat namelijk
ook een verkeersbord aanduidende doodlopende weg. Nu niet denken dat de
routeopdracht niet uitvoerbaar is. Je bent namelijk al eerder, na zo’n 100 meter gereden te
hebben op de Anton Philipsweg, rechts bij de firma Neo Vita een zeer gemene smalle
eenrichtingsweg voorbij gereden. De teksten AMBACHTWEG en NVW waren niet te
missen.

X

Y

Bemande

O

39. na eenrichtingsweg, “AMBACHTWEG” en “NVW” weg L

42. na asfaltweg, “N”, “V” en “W’’ gelegenheid L
De tekst N”, ”V op het bordje komt overeen met wat in de routeopdracht staat, maar toch
niet na de W van de RC gelegenheid links gaan. Je bent namelijk al na de tekst N van RC N
gekomen en kan de routeopdracht dan alleen uitvoeren door na een tekst V en een tekst
W gelegenheid links te gaan.

N
W

W

45. na 2e verkeersbord aanduidende rijbaanversmalling R
Het is verleidelijk om de asfaltweg (Doorgaand verkeer) te volgen, maar je kan daar
gewoon de rechtdoorrijder benutten. Zo mis je de foute RC U aan de asfaltweg.
Vervolgens opmerken dat je routeopdracht 46 alleen kan uitvoeren op de verkeersborden
J17
(rijbaanversmalling) en niet op de hier staande verkeersborden J18

U

D

G

E

A

(rijbaanversmalling rechts).
Rechtdoor naar de ‘gouden’ RC D.
48. na plaatsnaambord, “ZONE 30” en straatnaambord “Meerlandenweg” L
Een routeopdracht zo tussen al die neutrale routeopdrachten moet wel een val zijn.
Inderdaad je kan er 30 strafpunten op halen als je het plaatsnaambord Amstelveen in het
begin over het hoofd ziet. Bij de situatie waar je “Meerlandenweg” links wilt gaan staan
ZONE 60 en het plaatsnaambord Amstelveen niet in volgorde. Wel het straatnaambord
rechts iets verder in de rechterweg waarnemen, waardoor de routeopdracht toch
uitvoerbaar is.
49. na 2 bruggen, viaduct en brugleuning asfaltweg L
Bij de firma Bouquetnet lijken 3 ‘bruggen’ te liggen, maar dat is niet het geval.
De rechter ‘brug’ maakt deel uit van een fietspad en de linker ‘brug’ ligt natuurlijk links.
Bovendien zitten deze 3 ‘bruggen’ aan elkaar vast en is er slechts sprake van 1 echte brug.
Natuurlijk is de foto van een brug niet te gebruiken, bovendien zie je dan geen 2 bruggen
tegelijk. Rest je niets anders dan naar de opvanger te rijden.

A‐B klasse

C

1‐3

46e Nacht van Weesp

Uitleg Traject 1
“het is niet wat het lijkt!”

uitzetters: Wim en Joke den Doop
opdracht + motivatie

goed

Het pijltje op het witte deel met de nummers speelt geen rol, maar de weg heeft door het
straatnaambord Aalsmeerderdijk en het straatnaambord Oude Meerweg nu wel 2 namen.
Dan maar rechtdoor naar de goede opvanger Z.

Z

fout

55. “Oude Meerweg” L

56. VRW R (lange afstand)
Ja, wat doe je op zo’n mooie dijkweg? Genieten van het uitzicht over het water en dan het
verkeersbord ruiterpad bij het Tinq tankstation over het hoofd zien en je mist daardoor de
goede RC in het ommetje om het tankstation!

U

61. na “2”, “3” en Dreamliner 1e weg L
De teksten 2 en 3 op de gebouwen waren niet te missen. Even verderop een mooie
afbeelding van de Dreamliner, Boeing 787.
De L op het bordje eronder slaat niet op Longbody of zo iets, maar betekent gewoon links
(L). Eerst de hersteller 787e weg links uitvoeren en dan pas de routeopdracht uitvoeren.
Eitje toch!

R
F

66. na “I” 3e asfaltweg L
Op zich een opdracht die niet fout gedaan mag worden. Gewoon ook smalle asfaltwegen
meetellen. Na het uitvoeren van opdracht 67 kom je weer bij de smalle asfaltwegen en zie
je het bord fietspad en het bord fietsers oversteken. Ben je nu gaan twijfelen?
Een aparte situatie. Volgens ons gaat geen enkele fietser via dit ommetje naar de overkant.
Vanaf de andere kant kan je dit niet beoordelen en kan je de wegen gewoon tellen.

V

K

W

NB

72. na “P CARPOOL” en WW viersprong R
73. VRW R
De VRW in routeopdracht 73 is hetzelfde oriënteringspunt als de viersprong van
routeopdracht 72. Dat heb je vast gezien en RC G en RC B opgehaald.
Beter is routeopdracht 72 helemaal niet uit te voeren. De viersprong komt door de brede
weg links niet in zijn geheel na de WW en dat moet wel.
78. 2e eenrichtingsweg L
Rechtdoor, keren bij RC L . Door het onderbord en de geplaatste RC L mag je hier inrijden.

L

Daar is hij weer, dat verkeersbord D4
dat heel vaak verkeerd gebruikt wordt.
Voor een eenrichtingsweg hebben wij het verkeersbord C3
nodig.
Vervolgens het verkeersbord D5
niet over het hoofd zien en daar gedwongen naar
rechts gaan en dan pas op zoek naar de einde weg van routeopdracht 79.

A‐B klasse

PY

1‐4
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Uitleg Traject 1
“het is niet wat het lijkt!”

uitzetters: Wim en Joke den Doop
opdracht + motivatie

goed

Echt een val voor de CT‐klasse. De AB klassers komen er ook langs en doen dit zeker goed?
Zo’n grote pijl op het straatnaambord zorgt ervoor dat je de routeopdracht hier niet naar
rechts kunt uitvoeren. Rechtdoor RC T.

T

fout

80. “Tokyostraat” R

85. na “PEGASUS” en drie “PEGASUS”, voor verkeersbord aanduidende Voetpad
klinkergelegenheid L

S

H

I

QM

Genoeg mooie bordjes PEGASUS om na vier bordjes met deze tekst voor het verkeersbord
aanduidende Voetpad klinkergelegenheid L te gaan. Dat is helaas niet goed, zet na drie
maar eens alleen de tekst A neer i.p.v. Pegasus. Als er “PEGASUS” ’s had gestaan dan was
het wel goed geweest.
De routeopdracht 85 is uitvoerbaar door na een tekst PEGASUS en een bordje in de vorm
van een drie met daarop de tekst PEGASUS te handelen.
Een bord mag naar tekst gepreciseerd worden.
88. na “SAN FRANCISCUSSTRAAT 22‐60” en 2 Noord‐Hollandse woonplaatsen
asfaltweg R
Edam en De Rijp zijn zeker woonplaatsnamen in Noord‐Holland, maar geen woonplaatsen!
Rechtdoor en daar een afbeelding van Edam en De Rijp tegenkomen waarna de
routeopdracht uitgevoerd kan worden. Twijfelaars die nu weer rechtdoor reden werden
opgevangen met een foute RC M.

A‐B klasse

1‐5
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Uitleg Traject 2
“van kanaal naar duintop”

Na de start (VTC 2).
Via driehoekje rijd je tegengesteld, dus is de RC J fout.
Verderop de IL de langsrijder RC F.
Verderop langs het kanaal vind je de RC H met HK NVH.

uitzetters: Henk Jongman en Sjaak Visser

IL verlaten is niet mogelijk, er is geen weg.
Opnemen vanuit het zuiden.
Langs de RC P, na de driehoek een DLW.
Opnemen, weer onder de snelweg door, op de
terugweg langs de RC W en nogmaals langs de
RC P.
Richting het noorden kom je nog langs de
RC S.

Na punt X wel de IL volgen, maar gekeerd door
de RC R HK L.
IL verlaten voor de blokkade via de witte weg en langs
de RC O. Op viersprong rechtsaf. Even later weer
rechtsaf, maar de weg is niet aanwezig. Wel de foute
RC T, de werkelijke weg ligt bij de streepjes.
Blokkade 2 weer rondrijden en het volgende punt van
opname is links van de blokkade.
Dit rijden en weer langs de RC O.

A‐B klasse

2‐1
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Uitleg Traject 2
“van kanaal naar duintop”

uitzetters: Henk Jongman en Sjaak Visser

N

B

E

e

k

d

h

c
i
a

j

D

De route om blokkade 3 is a‐k‐d‐e‐h‐i‐j.
Je komt langs de RC D. Dan blijkt c‐d niet te rijden,
maar je gaat vanzelf naar rechts. Einde weg links en je
komt weer op de IL langs RC E.
IL nog ophalen bij d via 2x linksaf en lijn rijden.
Nogmaals langs de RC E.
Om blokkade 4 te nemen en opnemen kom je
2 x langs de RC N.

Op de IL even van de weg af en de RC B
ophalen, verder de langsrijder RC C.
Verder langs de RC U met opdracht 1R.
Opnemen IL via de bemande RC.
Hierna 3 x links en de IL op genomen en weer
langs de bemande RC de IL verder vervolgen.

Even van de grote weg af en op de "kade" de RC T.
Om blokkade 5 langs de RC R is fout, de weg ligt
niet op de goede plaats.
Via een omweg weer op de IL.
Om blokkade 6 langs de RC L.
Opnemen op de P en beloond met een gouden
RC M.

A‐B klasse

2‐2
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Uitleg Traject 2
“van kanaal naar duintop”

Op IL van a naar b langs de RC Z.
Bij a geen weg naar links.
Opnemen b‐c via a‐c‐d‐e‐f‐b, opgevangen door RC D
met HK.
Hierna opnemen c‐d, dus nogmaals langs de RC Z.

1R DMIL

uitzetters: Henk Jongman en Sjaak Visser

Om de eerste driehoek krijg je de RC Q.
De route om blokkade 8 eerst langs de RC V dan
nogmaals het driehoekje rijden en weer langs
de RC V.
Vlak voor het einde nog een scherpe RC F.

B

Route a‐b‐c‐d‐e‐g‐f.
Tussen a‐b de RC A. Hierna is weg c‐d niet te rijden.
Nog niet tegengesteld en weer langs de RC A.
Opnemen tegengesteld aan de IL is nog niet nodig, de
RC E met HK is dus fout.
Opnemen d‐e via e‐d.
Hier de afsluiter RC G HK DMIL.
Bij punt g inrijden niet toegestaan, dus erom heen en
langs de RC B.

A‐B klasse

2‐3
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Uitleg Traject 3

uitzetters:

“We doene koeterdekoet ...”

№

Motivatie

Martin Fierlier
Marco v.d. Hoek
goed

Na zo'n heerlijk buffet is het altijd lastig om er weer in te komen.
Dus eerst een paar neutrale opdrachten.
Langsrijder voor iedereen. Helemaal gratis.

fout

B

3. na ”31”
Als je gezien hebt dat de tekst ”31" ook als inscriptie op het eerste kan‐
toorgebouw staat, dan rijd je 'om' de RC 31 heen.
Zo niet dan gebruik je de RC 31 om op de volgende situatie te handelen.

9. Ë

10. na ”WEESP”

Opdracht 9 is geen probleem, let wel op dat je tot
aan de punt van de pijl moet rijden voordat je met
opdracht 10 mag beginnen.
Je bent dan al voorbij de RC op de hoofdweg en ook
voorbij de tekst WEESP. Opdracht 10 is daarom niet
uitvoerbaar.
Langsrijder voor iedereen.

Y

31

W

D

O

22. Ë
a
d

x
c

Opdracht 22 is een lastige!
Zowel linksom als rechtsom blokje c rijden is evenlang, dus dat kan niet
(meerkeus). Blijft over: bol‐x‐a‐d‐pijl.

M

Een beetje gemeen. Maar op deze situatie kun je nog gewoon rechtdoor
rijden en is er geen sprake van een 'einde weg'.
Als je dit gezien hebt, dan word je beloond met de RC N.

N

Langsrijder op de Oosterweg

E

Op de eerste situatie is de WW onjuist (EPE in plaats van EDE).
Verderop staat wel een goede WW, dus daar opdacht 30 uitvoeren.

L

KZ

25.

30. Ê na WW ”EDE”

32. Ë

A‐B klasse

Aangezien het verkeersbord aanduidende rotonde ont‐
breekt mag je hier rittensport‐technisch gezien ook anders‐
om rijden. Gelukkig is links niet helemaal getekend, zodat
je ’gewoon’ 2x rechts gaat naar de pijl. Je komt dus niet bij
de foute RC V.

F

V

3.1

46e Nacht van Weesp

Uitleg Traject 3

uitzetters:

“We doene koeterdekoet ...”

№

Motivatie

33. Ë

Martin Fierlier
Marco v.d. Hoek
goed

fout

34.
In de rechterweg staat een DLW, zodat je hier ge‐
dwongen naar links gaat. Je komt nog even niet aan
opdracht 34 toe. Je vindt wel de RC S (HK‐1L), die je
weer op de goede route zet.

S

Niet zo moeilijk.
De langste route rijd je door linksom, dus tegen de wijzers van de klok in.
De RC P staat uiteraard een beetje verdekt opgesteld.

P

G

Alweer een driehoekje.
Nu is de kortste route tevens de langste. Links zijn de wegen in de schets
onderbroken.

R

N

Het houdt niet op.
De langste route is linksom. Op de driesprong eerst naar rechts en dan
2½ rondje rijden.

UUU

AAA

asfaltweg

36. Ë

37. Ë

38. Ë

Langsrijder voor iedereen.

T

Zo, dit is écht het laatste pleintje van dit traject.
Alle wegen die op de te rijden route uitmonden moeten getekend zijn.
Omdat de linkerweg niet getekend is mag je daar niet rijden.
De kortste weg is nu de juiste.

S

Z

In deze opdracht is WW het symbool voor een wegwijzer.
Daarop moet dan wél een Nederlandse plaatsnaam staan. Ook dat is in
orde. Bern is behalve de hoofdstad van Zwitserland ook een plaatsje in
Noord‐Brabant. Even onderlangs de dijk rijden.

Q

C

41. Ë

42. Ë

WW

A‐B klasse

3.2
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Uitleg Traject 3

uitzetters:

“We doene koeterdekoet ...”

№

Motivatie

49.

Martin Fierlier
Marco v.d. Hoek
goed

fout

50.
RC

In opdracht 49 ga je voor de RC D naar links. Dan
wél meteen opdracht 50 uitvoeren, voorzichtig
tussen de paaltjes door. En niet enthousiast naar de
RC J toerijden!
Een gouden RC U is je beloning.

U

D J H

52.
”Handelsweg”

Het straatnaambord hangt een beetje hoger, maar staat in de voor‐weg
en niet in de rechterweg.

X

De gevraagde ”Nijverheidstraat” staat op het officiële straatnaambord
met twee s’en geschreven. En
dat vinden wij heel iets anders.
Rechtdoor. Ooh.

O

54. na ”R”
”Nijverheidstraat”

Bemande Controle.
59. Ë

3e

60. Ë
3e

In opdracht 59 ga je gewoon de 9e weg in.
Opdracht 60 is een stuk lastiger en vereist een
goede reglementskennis. Alleen de ingeslagen
weg is oriënteringspunt. Je gaat de zesde weg
in.
(eigenlijk de zevende want de eerste ben je
uitgekomen)

stempel
62

I T

Y

59

Opvanger voor iedereen.

E

Vlak voor de pijl is nog een minuscuul viersprongetje getekend.
In werkelijkheid is dat er niet. Dus nog even rechtdoor.

P

62. Ë

A‐B klasse

3.3

46e Nacht van Weesp

Uitleg Traject 3

uitzetters:

“We doene koeterdekoet ...”

№

Motivatie

Martin Fierlier
Marco v.d. Hoek
goed

fout

64. Ë na brug
Een gouwe ouwe, niet te verwarren met een gauwe. ”We doene koeter‐
dekoet” hetgeen zoveel wil zeggen als: We doen het rustig aan.
Dus even opmerken dat de weg naar links, bij het oprijden van de roton‐
de niet getekend mag zijn omdat je daar niet/nooit naar links mag.
Een feestelijk rondje wordt beloond met de goede RC R.

R

Om een weg met zijn naam te mogen duiden mag het straatnaambord
niet voor de weg staan, maar erna of in het midden.

A

De gevraagde tekst staat boven elkaar op het hele lange bord.
Elke letter wordt dan gezien als een regel.
De opdracht zou wel kunnen als er gestaan had:
na ”S H O W R O O M”, dus met allemaal spaties.

C

Langsrijder voor iedereen.

K

Laat je niet in de war brengen omdat de bol boven zit.
Je rijdt altijd van de bol naar de pijl en dat zou linksaf zijn.
De X gooit wel roet in het eten want dat kan nooit een tekst zijn omdat
de aanhalingstekens ontbreken, dus kunnen het alleen wegen zijn. En die
zijn nergens te vinden.

F

68.
”Stofkuipstraat”

(VADNA)
75. na
”SHOWROOM”

81.

85. Ë
na WW en RC

Hij is hartstikke officieel en ANWB en behoor‐
lijk oud, maar het is geen reglementaire WW
omdat er geen richtingspijlen op staan. En dat
is toch écht een vereiste. Even een rondje op
de rotonde en de goede RC L vinden.

H

I L

89. na overdekte abri
Een abri heeft van zichzelf al een dakje anders zou het geen abri zijn.
Een overdekte abri moet dus een extra dakje hebben en dat
ontbreekt hier.

A‐B klasse

M

3.4

46e Nacht van Weesp

Uitleg traject 4
“Halfweg door polders en Sloten, wat een Gein”

Eenvoudig beginnen, op pijl 1 RC A.
Pijl 2 is neutraal, wel de juiste route kiezen.
Na Pijl2 RC C.

Na RC C rechts en alsmaar rechtdoor naar RC H.
Bij Pijl 3 tweemaal RC D.
Bij pijl 4 eveneens tweemaal, nu RC E.

A‐B klasse

uitzetters: Annamarie en Frank Mijling

Naar pijl 5 na tekst N202 via x – a – b – c.
(Bermlijn bij b)
Bij a DLW. Opnemen bij b ‐> c via
a – k – l – m – c – r – s – t – b op a – k RC L.
Op c – r RC F met HK.
Nu opnemen via c – m – l – k – a – x – t – b
Op c – m RC B met HK. Opnemen via c – b – t – b
Op c – b RC I. Opnamepunt b niet meer bereikbaar.
Door naar punt X. Op punt X RC X.
Na Punt X neutrale pijl 6.

Na Pijl 6 RC K. Op pijl 7 RC J.
Na pijl 7 route a – b – c – d – e.
Bij a DLW, opnemen bij b‐>c via a – i – j – k – b.
Bij k RC R met HK. Opnemen: k – l – c – b – lus – b.
Bij l RC O met HK. Opnemen: l – m – n – d – c – b.
Bij d RC N met HK – DMP8.
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Weg a – b blijkt fietspad.
Omrijden via a – m – n – p – q – b
op n – p RC M.

Om bij pijl 9 te komen even over parallelweg
langs gouden RC P. Bij einde van pijl 9 RC Q.
Onderweg naar pijl 10 goed de kortste route
in de gaten houden, langs RC W.
Na pijl 10 terug naar de hoofdrijbaan via bemande
op het parkeerterrein.

uitzetters: Annamarie en Frank Mijling

Na neutrale pijl 11 onder VU Ziekenhuis door.
langs RC S.

RC G ligt aan een geblokkeerde weg. (fout)
RC T is wel goed. Onderweg naar pijl 13 weer
de kortste weg nemen via RC U.
Op pijl 13 RC V.
Op punt Y RC Y.

A‐B klasse
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uitzetters: Annamarie en Frank Mijling

Onderweg naar pijl 17 RC T.
Tussen Abcoude en pijl 18 RC F.

Onderweg naar pijl 14 langs RC K

Pijl 15 helpt ons even door Ouderkerk.
Voor pijl 15 wel even opletten:
Eerste gelegenheid naar rechts is korter. (fietspad)
Even ophalen via lusje met RC R
Op pijl 16 geen weg naar het pijlteken.
RC A met HK DMP17 laat u doorgaan met pijl 17
De goede route lijkt langs RC P (a – b – c – d – e).
Terug langs RC C en RC H is korter.
(a – f – g – h – i – j – k – e)

A‐B klasse

Na pijl 19 rechts – links.
Nu niet ‘rechtdoor’ door het (getekende) gebouw
heen rijden, maar rechts – links.
Daarna links de Gouwzeestraat in. RC L (bij a)
dwingt met 1L de eerste links te gaan.
Route opnemen bij a‐>d via b – c – d – a – e – b – a.
Op a – d RC U.
Na pijl 20 RC I.
Op het ommetje rechts op pijl 21 RC S.
Daarna wacht de finish.
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