NACHT VAN WEESP - GETTING STARTED
Beste Nacht van Weesp-deelnemer,

Dat voor een succesvol debuut in de Nacht van Weesp meer nodig dan een APK goedgekeurde auto
en een rijbewijs, is bij de veteranen inmiddels bekend. Ons team doet dit jaar voor de zevende keer
mee aan de Nacht van Weesp en er valt daarom van tevoren al een hoop zinnigs te zeggen tegen
diegenen die voor het eerst starten.
Wat betreft de inhoud van de rit en de aard van de opdrachten wil ik
overigens weinig kwijt. De organisatie, Autosportvereniging De Vechtstreek,
zet ieder jaar een nuttige instructieavond in elkaar. Het dringende advies is
dan ook om daar bij te zijn om basiskennis op te doen of om het ervaren
geheugen op te frissen. Ik zal er zeker zijn. Daarnaast is het zinvol om de
reglementen van de rit, te vinden op www.nachtvanweesp.nl, te bestuderen.
Let er daarbij op in welke klasse u bent ingeschreven; er gelden verschillende
reglementen.

De startnummers en starttijden worden ca. twee weken voor de
Nacht van Weesp gepubliceerd op de website (deelnemerslijst) en
iedere equipe zal per post één startbrief ontvangen die bij de
instructieavond en bij de technische keuring en start meegenomen
moet worden (zeer belangrijk!).

Verschillende equipes zijn al volop bezig met de
voorbereidingen voor deze Nacht van Weesp. In die
voorbereidingen is het handig om een lijst van items op te
nemen die in het verleden nuttig zijn gebleken tijdens de rit. Op
de volgende pagina´s staat die uitrusting beschreven en het mag
duidelijk zijn dat dit zeker geen verplichte zaken zijn, puur tips.
Ik wens iedereen veel voorpret en succes met de
voorbereidingen. Als er over de inschrijvingen, de
voorbereiding, de uitrusting of al het andere rond de Nacht van
Weesp nog vragen zijn, richt je dan tot (de website van) de
organisatie.

Groeten en veel succes!
Leon de Wit
VCRT
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KAARTLEESPLANK
Door de organisatie wordt voor de start een routeboek verstrekt waarin alle opdrachten voor alle vijf
de trajecten staan vermeld en wat de bijbel is gedurende De Nacht. Het is dus zeer belangrijk dat dit
routeboek te allen tijden op een praktische manier gebruikt kan worden.
Onder ‘gebruiken’ verstaan we:
-

(kaart)Lezen
Meten
Schrijven
Tekenen
Markeren
Bladeren

Om dit te kunnen doen is het verstandig een kaartleesplank te fabriceren waarop alle benodigde
tools voor handen zijn.
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Gebruik, bijvoorbeeld, een MDF plank van een formaat waarop met veel ruimte 2 A4 papieren naast
elkaar passen. Zorg voor een gladde bovenkant en een zachte onderkant die comfortabel op schoot
kan worden gehouden (zonder schuiven). Test het formaat in de auto, omdat de kaartleesplank
weleens in de weg zou kunnen zitten van de versnellingspook. Zoek de compromis tussen grootte en
handelbaarheid.

Bevestig handige zaken, zoals een pen, loupe, markeerstift en een liniaal (met schaalverdeling in
meters/kilometers bv 1:25000, 1:50000) met klittenband op de plank zodat deze direct voor handen
zijn en niet door de auto gaan slingeren.
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Gebruik geen gele markeerstift, dit is onzichtbaar onder leeslicht in de auto. Oranje werkt goed.

Andere onmisbare items:

12V leeslamp. Verkrijgbaar bij de reguliere
automaterialenzaak (bv Brezan, Halfords) of
biesheuvel.nl

Loupe, bij voorkeur met ingebouwde verlichting.
Bijvoorbeeld
verkrijgbaar
bij
een
postzegelverzamel-winkel of bijvoorbeeld (voor
de investeerders) Handashop.nl in Culemborg of
biesheuvel.nl
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Wat handig is:

12V verdeelstuk, zodat leeslamp en Tomtom of
telefoonoplader etc. tegelijk kunnen worden
voorzien van spanning. Verkrijgbaar bij
bijvoorbeeld Brezan, Halfords.

Degelijke zaklamp, bij voorkeur gemonteerd op
een gemakkelijk bereikbare plek in de auto. Een
legerdump is een goede plek om dit soort
materialen aan te schaffen.

Normale wegenkaart.
Dit om de gemanipuleerde wegenkaarten van
de Nacht van Weesp-organisatie te ondermijnen
(en om jezelf uit de problemen te helpen als
navigatie, navigator en teamleden het niet meer
weten).
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Met name voor de oldtimerrijders:

Veiligheidshesje

Sleepkabel

Startkabels

Lekker warm plaid
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Neem alle items mee in een handig krat dat bijvoorbeeld op de achterbank kan staan (zonder
schuiven en rondvliegen), zodat een en ander makkelijk bereikbaar is.

Monteer, indien mogelijk, extra lampen op de auto zodat niets je ontgaat tijdens De Nacht.
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Drie zaken die bij de technische keuring worden gecontroleerd *:
-

Alle verlichting van de auto moet correct werken
Uitlaat moet geheel gasdicht zijn
Bandenprofiel moet voldoende zijn (APK norm 1,6mm)

*APK norm is de geldende norm.

Eten en drinken:
De organisatie van de Nacht van Weesp voorziet alle deelnemers van een uitgebreid buffet
halverwege de rit. In andere (verplichte) pauzes tussen de vijf trajecten wordt meestal niet in eten en
drinken voorzien. Zorg er daarom voor dat voldoende stimulerende middelen aan boord zijn, ook
omdat er op een gegeven moment geen tankstations meer open zijn langs de route. Alcohol is
verboden om te gebruiken en mee te nemen; na de finish is er gelegenheid om dit peil aan te vullen.

Brandstof:
Vaak zijn er tankstations langs de route, maar het komt voor dat we in the middle of nowhere rijden
en er gebrek aan brandstof kan ontstaan. Zorg dat een LPG auto ook op benzine goed functioneert
en neem eventueel een jerrycan brandstof mee in de auto. Benzine en diesel is vaak bij onbemande
tankstations te koop, maar LPG is midden in de nacht een probleem langs de kleine binnenwegen.
Voorkom dat je daarvoor 60 kilometer moet omrijden (ervaring!).

Communicatie:
Zorg dat er een mogelijkheid in de auto is om handfree te bellen. De ervaring leert dat er binnen het
team regelmatig gecommuniceerd wordt tijdens het rijden. Het succes van 27MC apparatuur en
walkie talkies is teleurstellend gebleken in het verleden, ook omdat dit niet gemakkelijk handsfree
kan.

Vlaggen en afkortingen:
Het overzicht op de volgende pagina laat een aantal reguliere symbolen en afkortingen zien die
tijdens de nacht kunnen voorkomen. Het is handig dit overzicht mee te nemen onderweg of, zoals in
het voorbeeld te zien is, de pagina te bevestigen op de kaartleesplank. In het routeboek of in het
reglement worden deze afkortingen ook uitgelegd.
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VLAGGEN EN AFKORTINGEN

start

bemande routecontrole (stoppen en stempel halen)

finish

Herstelcodes in route of langs de weg:
BM
1R
KR
XO
2GR

DMP
2x
HK
ER
DMIL
HKR
XR
AR

bezig met
eerste weg rechts
klinkerweg rechts
viersprong oversteken
2de gelegenheid rechts
doorgaan met routeopdracht 8
doorgaan met pijl/punt (+ nummer)
herstelopdracht alleen uitvoeren bij tweede passage controle
hier keren
einde weg rechts
doorgaan met ingetekende lijn
hier keren en eerste weg rechts
viersprong rechts
asfaltweg rechts

Afkortingen routebeschrijving:

WW

wegwijzer (door uitzetter gemaakt of ANWB)

P

ANWB paddenstoel

1e 2e

eerste, tweede, etc.

RC

onbemande routecontrole

L, R

links, rechts

H

huisnummerbordje

VRW

voorrangswegsituatie

DLW doodlopende weg (niet meetellen/niet inrijden)
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