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44e Nacht van Weesp

Uitleg traject 1
”rechts, links of toch rechtdoor?”

№
5.

8.

12.

15.

17.

20.

26.

32.

34.

uitzetter: Martin Fierlier

Motivatie
na ”Ambachtsstraat” asfaltweg R
Je bent op zoek naar een weg met de naam AMBACHTSSTRAAT. Op beide straatnaam‐
borden staat echter AMBACHTSTRAAT, dus met één S. Dat is niet goed. Dus rechtdoor.
na manometer L
Je vindt een afbeelding van een meetinstrument met de tekst BAR. Ondanks deze tekst
is het gewoon een manometer die de druk van een gas of een vloeistof meet.
Toch kan je deze opdracht niet uitvoeren omdat deze meter in een losse plantenbak
staat en dus niet als oriënteringspunt gebruikt mag worden. Rechtdoor de goede RC N.
na 2e RC R
Om een routcontrole als oriënteringspunt te kunnen gebruiken hoeft deze niet aan je
bereden route te staan. De 1e RC is dus de controle onder het P‐bord in de rechter
zijweg en de 2e RC is de RC die je daadwerkelijk aandoet.

goed

K

N

L

na WW ”MUIDERSLOT”, voor abri L
Als je op de instructieavond bent geweest dan hoor je te weten dat op een WW (weg‐
wijzer) een Nederlandse plaatsnaam moet voorkomen (zie ook art. 18 en 19). Muider‐
slot is een kasteel en geen Nederlandse plaatsnaam.
voor RC ”T” R
Een grapje dat bijna altijd in de Nacht van Weesp voorkomt. Er staat meer tekst op de
RC en die hoort ook in de routeopdracht te staan. De opdracht zou wel uitgevoerd
kunnen worden als er gestaan had na RC ”T AB: 4X: 19” R.

T

H

Langsrijder op de Meerkade.

B

Langsrijder op de Beethovenlaan in Naarden.

W
S

Langsrijder voor iedereen.

F

na plaatsnaambord ”CRAILO GEM. HUIZEN”, voor ”I”, ”N”, ”R”, ”I”, ”T” L
De tekst op het plaatsnaambord is geen probleem, maar ”I”, ”N”, ”R”, ”I”, ”T” hoort
toch echt horizontaal op één bord te staan (met alle komma’s en aanhalingstekens).

T

na schoonmaakmiddel L
Je komt bij een bordje met de tekst VIM. Ouderen (!) onder ons weten dat VIM zo’n
beetje de voorloper van Jif en Cif was. Er wordt echter geen tekst gevraagd maar het
schoonmaakmiddel zelf. Dat is nergens te bekennen? Of toch wel?
Gezien dat de tekst VIM op een WC‐papiertje staat geschreven? En dat mogen we toch
wel een schoonmaakmiddel noemen. En als je twijfelt is er ook nog een stukje zeep.
Allemaal een stempeltje van de bemande controle.

C‐T‐Classic‐Youngtimer klasse

E

X

na schrikhek ”Meerkade” L
Als je niet meteen goed oplet of als de navigator een beetje slow opleest, dan mis je
waarschijnlijk het schrikhek dat helemaal aan het begin naast de weg staat.

na viersprong, na brug en leuning R
In het reglement (art.17) staat duidelijk dat je een brug alleen mag gebruiken als die
deel uitmaakt van de weg waarop je rijdt of een zijweg daarvan. Dus geen bruggen op
afstand gebruiken en ook geen brug die bij gymnastiek gebruikt wordt. De gevraagde
leuning zit aan de (zit‐)bank, maar die heb je niet nodig.

fout

P

Q

K
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44e Nacht van Weesp

Uitleg traject 1
”rechts, links of toch rechtdoor?”

№
44.

52.

58.

62.

73.

uitzetter: Martin Fierlier

Motivatie
na ”GEEN HONDEN” ”Caravan onvriendelijke weg” L
Het bordje met de hondenkop had je wellicht al op de website gezien, echter de
”Caravan onvriendelijke weg” kan je als zodanig niet gebruiken omdat deze, door het
bijgeplaatste bordje, twee namen heeft. Namelijk CARAVAN ONVRIENDELIJKE WEG en
PAS OP KUILEN! Door de onderstreping is dit ook een straatnaambord geworden en
een weg mag maar één naam hebben.
na ”MAX. DOORRIJHOOGTE 2.60 M.” L
Op de rood‐witte balk bij de Lidl staat een foute ”MAX. DOORRIJDHOOGTE ...”. Dus
rechtdoor naar de opvanger.
Opvanger.

78.

86.
87.
88.

94.

J

M

M

C
A

na ”2,3M” en 2e vrachtauto, na ”2,3M” klinkerweg L
De gevraagde klinkerweg gaat op de rotonde over in asfalt en dat mag niet als je een
weg naar aard wilt aanduiden.

P

Langsrijder in Blaricum.

R

na verkeersbord aanduidende maximum snelheid ”40” 3e weg L
Uit een een nauwkeurige bestudering van het gevraagde verkeersbord blijkt dit bord
eigenlijk uit 2 borden te bestaan. Het achterste gedeelte is alleen de rode rand, terwijl
het voorste deel, met de tekst 40, gezien en behandeld moet worden als een herstel‐
bord. (doorgaan met opdracht 40 = 1e weg L). En dat is toch net even ergens anders.

O

I

Langsrijder.

Y

voor verkeersbord aanduidende erf en slagboom L
Normaal gesproken neem je de laatste mogelijkheid, maar dat leidt niet tot een on‐
gedwongen verandering van rijrichting. Eén weg eerder wél.

G

na naam van het meisje dat op het bekende leesplankje voorkomt R
Niet laten afleiden door M I E S op allemaal aparte bordjes. De naam van het meisje op
het leesplankje is Jet. En niet Mies, dat is de poes.

100. na VRW 1e weg R
Gezien dat er vlak voor VTC1 nog een weg naar rechts is?

C‐T‐Classic‐Youngtimer klasse

Z

X

na trekker 1e weg R
Een tractor wordt ook wel een trekker genoemd.

na 4 verkeersborden 5e weg L
viersprong L
einde weg L
Eén van de verkeersbordjes (D4) geeft aan dat je op de volgende situatie alleen
rechtdoor mag. Daarom de 1e weg niet meetellen en dus eigenlijk de 6e weg
in. Als je het goed deed kwam je maar 1x langs de RC A.

fout

Y

bij rotonde 1e weg R
De 1e weg naar rechts gaat (terug) naar het industriegebied. Dus niet klakkeloos de
meest logische weg op de rotonde nemen. Je wordt met goud beloond als je deze
controle hebt gehaald.

Opvanger.
76.

goed

H

A

N

UB

S
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44e Nacht van Weesp

Uitleg traject 2
“voorlangs of achterom”
Na een korte stop bij “Condoor” gaan we op weg
naar het buffet in Nijkerk.

uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

De voet van pijl 5 kun je
bereiken door een deel van
de pijl te rijden, dus linksaf
over de pijl naar de voet, je
komt langs rc N en bij het
berijden van pijl 5 nogmaals
rc N.

Meteen even de loep erbij en zien dat de pijl niet in de
zijweg begint, maar de voet van de pijl direkt vanuit
de cirkel is op te rijden.
Het scoren van de rc S lijkt scherp, maar is fout.
U krijgt wel een goede rc P.
Op weg naar pijl 2 krijgt je rc I
De kortste route naar de voet van pijl 6 is links om het
cijfer 6 heen. Onderlangs is namelijk een viaduct/brug,
je moet de route “gelijkvloers” construeren en rijden
en dan is via rc. G langer dan via rc C.
Daarna naar punt X (ook rc X) en verder op de kaart 2
naar pijl 7.

Nu moet je al ver vooruit kijken om te zien hoe je naar
de voet van pijl 3 moet.
Als je na pijl 2 de Ossenkampweg rijdt kom je niet
rechtstreeks bij de voet van pijl 3.
De keuze is dus pijl 3 tegengesteld en ergens keren,
of direct op de rotonde terug en pijl 2 tegengesteld.
Op de rotonde rc K en kies je voor het terugrijden van
2 (is het minst tegengesteld), dan is de route met
DLW afgesloten, dan nogmaals de rc K en toch de
Ossenkampweg rijden.

Gelukkig vangt de uitzetter het alsnog tegengesteld
moeten rijden van pijl 3 op met de rc E met opdracht
EL‐DMP 3. hierna pijl 3 en pijl 4 rijden.

C‐T klasse

Na de punt van pijl 7 even links om het pleintje heen,
de weg rechtdoor staat niet op de kaart,
achterlangs de witte kei rc D.
Dan op weg naar pijl 8.
Loep en legenda in de hand? Dan zag U dat er een
grenslijn is ingetekend waardoor U via delen van pijl 8
naar de voet van pijl 8 moet rijden.
Dus langs de
rc E en rc V
bereikt u de
voet van pijl 8,
dan via rc E en
rc R de pijl 8
rijden, en
verderop
langsrijder rc F.

2‐1

44e Nacht van Weesp

Uitleg traject 2
“voorlangs of achterom”

uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

Naar pijl 9, waar je op een einde weg rechtsaf de voet
wil oprijden, als je naar links kijkt moet de kaartweg
op zeer korte afstand een bocht maken, je komt
echter ruimschoots op de pijl uit (stippelweg) en zie je
links de bocht veel verder liggen dan je nav de kaart
verwacht.
Linksaf is pijl tegengesteld rijden, dus dan maar via pijl
9 meerijden naar de voet van pijl 9,

De route naar pijl
16 is na de
hoogspan‐
ningskabels de
weg scherp links,
rc J,
de weg daarvoor
links staat niet op
kaart.

Echter de korste route rijden, dus het driehoekje (bij
rc A) moet je binnendoor rijden. de rc stond alleen
maar als lokker, maar noteren is wel 30 strafpunten.
Je hoeft de lus en pijl niet meer te rijden want bij
rc K krijg je de opdracht DMP 10.
Op pijl 10 direct weer een mogelijkheid om achterom
een boom te rijden, rc L.
Pijl 11 is alleen maar om iedereen door de bebouwing
en over het spoor te krijgen, met als beloning rc O.
Na de spoorovergang
net buiten de cirkels
is de kortste route
naar de ingetekende
zwarte pijl via het
“parallelweggetje”
langs het winkel‐
centrum, beloning de
gouden rc M.
Na de lastige verkeersituatie richting Ermelo en na pijl
12 op de rotonde rechts.
Op industrieterrein “Tonsel” de bemande
(bevrouwde) rc P met opdracht Doorgaan Met Pijl 15,
(pijl 13 en 14 alleen voor AB Klasse).
Op pijl 15 rc Q.

C‐T klasse

Na pijl 17 linksaf op weg naar pijl 18 (terug naar
Harderwijk), gelukkig geeft rc H ER‐DMP Y
omdat we je dat hele eind niet laten rijden, door
kaartovergang “Y” is pijl 18 niet meer te bereiken,
Op de kaartovergang bij “Y” ook de rc Y.
Je bent op weg naar
de volgende
genummerde pijl en
dat is pijl 19.
het pijltje zonder
nummer is niet pijl 18
(die je misschien nog
miste), rc W met
opdracht HK‐DMP19
is fout, op pijl 19 een
uitwasje,

2‐2
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Uitleg traject 2
“voorlangs of achterom”

uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

dat je kan rijden voorlangs De oude Meul,
rc B als beloning.

Na pijl 22 rechtsaf naar de rc Z.
Op weg naar pijl 20 kun je voor de voet in de bocht
links over gras achter de lantaarnpaal om, maar dat is
dubbel fout, omdat de kaartweg voorlangs naar links
loopt, en we rijden niet over gras, rc L is fout

Bij pijl 23 op de punt rc A.
Nu nogmaals rond het pleintje naar pijl 24, maar dan
(en niet eerder )
wordt je
weggepijld naar
links, nog een
rc A noteren en
nieuwe route
naar pijl 24.

Even toeren
over pijl 25 en
langs rc F.

Op pijl 20 rc O, de voet van pijl 21 is net voor de
viersprong, dus je moet van boven komen. Na de punt
van pijl 20 driemaal linksaf kom je weer bij pijl 20 en
rc O, waarna je rechts gaat naar pijl 21.

Over Pampus kan niet, dat is een voetveer.
“een open boot daar kun je niet op met de auto”.
foute
rc W (HK) voor
wie het toch van
plan was.
De volgende weg
rechts heeft een
bermlijn bij de
N798, foute rc X,
de juiste route is
langs rc Y.
Nu pijlen 26 en
27 rijden naar de
VTC 2
bij Brasserie Kade 10 in Nijkerk en aan het buffet.

C‐T klasse
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Uitleg traject 3
“vlieg er eens uit…”
opdracht

motivatie

goed

fout

B

C

“DE ZAGERIJ”

Na zo’n heerlijk diner is het altijd weer even wakker worden.
Vandaar een niet te moeilijke val direct in het begin. De tekst DE
ZAGERIJ klopt en voor de aanduiding naar naam staat het
straatnaambord ook nog eens op de goede plaats! Kortom alles klopt
en kan je de routeopdracht hier dan ook direct uitvoeren.

Na het uitvoeren van routeopdracht 7 de langsrijder R noteren.

R

Het is verleidelijk om na het verkeersbord P het ommetje te rijden en
RC D op je controlekaart te zetten.
Dat is wel fout, omdat je wegen maar eenmaal mag berijden is de
routeopdracht niet uitvoerbaar. Doe je het wel, dan kom je
tweemaal over de weg boven de tekst “P”.

A

D

J

L

1.

“De Zagerij”

10.

uitzetters: Wim en Joke den Doop

♦
“P”

17.

Eitje? De rechterweg heeft 2 namen, namelijk
“Achterridderweg” en “Eerste Kruishaarseweg”.
zandweg “Achterridderweg” Zand erover!

22.
WW WW
“Woudweg”
(ca. 1,6 km)

24.

29.

na “6”

♦

Er stonden genoeg woonplaatsen in Nederland op de drie witte
borden.
Helaas zijn het geen WW’s die geplaatst zijn door de ANWB of door
de uitzetters. Bovendien zijn de WW’s niet in de vorm van een pijl of
voorzien van een pijl.
400 meter rechtdoor stond de “gouden” beloning RC E.
Langsrijder.

E

Langsrijder.

H

Het VRW bord staat wel wat ver weg, maar is goed te zien.
Nu nog opmerken dat voor de pijlpunt nog een viersprong is
getekend en die is er niet.
Rechtdoor naar de goede RC M.

M

Even zien dat je op de bol kan waarnemen dat de linker weg gesloten
is voor alle verkeer en de situatie dus niet klopt. De rotonde ronden
en de RC O opschrijven.

O

C‐T‐Classic‐Youngtimer klasse

S

I
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Uitleg traject 3
“vlieg er eens uit…”

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht
33.

36.
WW

38.

48.
WW

motivatie

goed

fout

De mooie Brandweer kip gezien?
Een simpele val. Een gelegenheid die door verkeergeleiders in
tweeën wordt gedeeld, wordt als één gelegenheid aangemerkt. Er is
hier op het einde dus geen sprake van een weg naar rechts en een
weg daarna naar links. Situatie klopt niet en rechtdoor de hersteller
inrijden. Eén keer RC K is voldoende.
Als de situatie zo getekend zou zijn is de routeopdracht
wel uitvoerbaar.

K

K

Deze routeopdracht heeft al in de laatste drie afleveringen van de
Nacht gezeten en wordt nog door te veel deelnemers fout
uitgevoerd. Dit jaar een herkansing.
De WW moet voorbij de weg rechts staan en dat is hier niet het
geval. De WW staat midden in de weg.

N

Het blijft simpel. Het ‘laddertje’ is niet het symbool voor spoorrails.
Dat ziet er zo uit
.
Je bent op zoek naar een weg links met voor je een RC en daarna nog
een aardig complexje met wegen.
Dat was hier niet te vinden, maar wel een goede RC X.

X

Twee zaken waarnemen. De P (verkeerspaddenstoel) staat niet voor
de weg naar links en de WW staat niet voorbij de weg naar links. De
situatie klopt niet en rechtdoor op zoek naar de juiste situatie.

W

Z

P

50.

55.

♦

De langste route is inderdaad achter de lantaarnpaal over het
onverharde weggetje. Alleen voer je dan geen rijrichtingverandering
uit. De kortste route voor de lantaarnpaal langs is nu de goede route.

Is het nu: zie je ze vliegen.. of vlieg er eens uit…? Wij hebben ze af en
toe zien vliegen. Omdat je meerdere keren de route rijdt, valt een
vliegtuigje minder direct op. Er stonden er op een moment nog maar
2. Het bleek dat na een lange winter de vliegtuigen schoongemaakt
worden om tijdens onze Nacht weer mooi te kunnen blinken.
Vliegtuigen genoeg, maar alle vliegtuigen stonden achter elkaar en jij
was op zoek naar 2 vliegtuigen die naast elkaar moeten staan.
Hier de routeopdracht 55 niet uitvoeren.

C‐T‐Classic‐Youngtimer klasse

V

Y

A
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Uitleg traject 3
“vlieg er eens uit…”

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht
60. na bushaltebord

65.

na “NVW”

motivatie

Mag je niet fout hebben gedaan. Na het wat moderne bushaltebord
ligt er gelijk een mooie viersprong.
Een weg naar links, een weg rechtdoor en ook rechts een wat
smallere weg.
Bemande routecontrole.
66.
4e

4e

74.

WW

77.

na “NVW”

Een kwestie van tellen en weten welke wegen als
oriënteringspunt gebruikt zijn in opdracht 65. Dat
is alleen de ingeslagen weg (de 4e dus). De eerste
drie getelde wegen mag je vervolgens gebruiken
in opdracht 66.
Opdracht 66 voer je uit bij de derde telweg van
opdracht 65. Na weer een keer RC B is RC G je
beloning voor de goede uitvoering.

Speciaal voor de multimedia gebruikers een WW val.
Een‐West is een woonplaats ten westen van Een, gemeente
Noordenveld, provincie Drenthe. Het dorp ligt vlak bij het drie‐
provinciën‐punt van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
De eerste WW voldoet niet. Op een door de uitzetter geplaatste WW
mogen uitsluitend woonplaatsen in Nederland staan en geen cijfers!
De 2e WW voldoet aan deze eis.
In de eerste weg naar links staat het volgende
verkeersbordje.

goed

fout

F

N
BBG

KO

T

Q

S

V

Y

Gelukkig is het een niet bestaand verkeersbord en kan je route‐
opdracht 77 gelijk uitvoeren door deze weg in te rijden.
Voor de twijfelaars was er nog een 2e mogelijkheid die natuurlijk de
foute RC S opleverde.
86.

88.

De getekende situatie lijkt helemaal te kloppen, dus is naar links gaan
voor de RC erg verleidelijk.
Natuurlijk is het voor de navigator na zo veel bolletjes en pijltjes aan
het eind van het traject lastig om op te merken dat het verkeersbord
VRW vast is getekend aan de weg. Net zoals dat bij de instructie
droogrit afgelopen dinsdagavond ook het geval was. Je bent dus op
zoek naar een complex wegen in de vorm van het verkeersbord VRW.
Hier niet te vinden en snel rechtdoor naar de hersteller op RC V.
na 2e “OP SLOT
BUIT ERUIT”

Het stond al op de RC FOUT!
Waarom dan toch opschrijven? Je kunt de Bol Pijl gewoon uitvoeren.
Zo soepel als we zijn, zullen we deze 30 strafpunten niet op je lijst
bijschrijven.

C‐T‐Classic‐Youngtimer klasse

X
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Uitleg traject 4
“Over de lijn of er omheen”

De te rijden route is als volgt:
Start – a – b – c – d – e – f – g – h – i.
Op a – b vond u routecontrole (RC) B.
Op f – g RC L.

uitzetters: Frank en Annamarie Mijling

Route: i – j – k – l – m – n – o – p – q – r – i.
Op k – l RC A, op m – n RC D en op o – p RC E.

Route: i – s – t – u – v – w
Op v – w RC G

C-T-Classic-Youngtimer klasse
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44e Nacht van Weesp

Uitleg traject 4
“Over de lijn of er omheen”

uitzetters: Frank en Annamarie Mijling
Route: w – a – b – c – d – e – f – g – h.
Op d – e RC S.

Route: h – i – j – k – l – m – x.
Op k – l RC A bij punt X RC X.

Route: x – a – b – c – d – e – f.
Op (parallelweg) a – b bemande RC.
Zij gaven u een D op de kaart.
Op c – d RC O.
Route: f – g – h – i – j. Bij f ging u de snelweg op om
er bij g weer af te gaan. Op g – h RC E.

C-T-Classic-Youngtimer klasse
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Uitleg traject 4
“Over de lijn of er omheen”

Route: i – j – k – l – punt Y. op punt Y RC Y.

uitzetters: Frank en Annamarie Mijling

Route: punt Y – e – f – g – h – i – j – k –
l – m – n – o – p – q. Op ommetje l – m – n RC P.
Op o – p RC Q.

Route: q – r – s – t – u – v – w – a – b – c – d – punt Z.
Op v – w RC R.
Bij a naar linker parallelweg.
Op a – b RC W.
Van b naar c hoofdrijbaan oversteken naar rechter
parallelweg. Op c – d RC T.
Bij punt Z RC Z.

Route: punt Z - a – b – c – d – e – f.
Op b – c RC T.

C-T-Classic-Youngtimer klasse

Route: f – g – h – I – j – k – l – m – n –
o – p – q – r – s – finish.
Op h – I RC I, op j – k RC F.
Op o – p gouden RC M.
Als u weggetje o – p niet had opgemerkt was er nog
de foute RC O. Op r – s afsluiter RC U.
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