
Uitleg traject 1
“ het einde is in zicht ...”   uitzetters:  Martin Fierlier en Marco v.d. Hoek 

№   Motivatie   Goed  Fout 

  C-T-Classic-Youngtimer klasse    1-1 

8. na ”WEESP”, bij straatnaambord ”VERLEGDE RIJNKADE” L 
Eerst maar even een simpel tekst-valletje om er in te komen. De tekst VERLEGDE 
RIJNKADE lijkt wel een beetje op de echte naam: VERLENGDE RIJNKADE. Dus even 
doorrijden en zoeken naar de juiste tekst. Of in dit geval de controle met de herstel-
code. 

K 

11. 
12. 

na vluchtheuvel en “P” 1e weg R   (je mag om de parkeervakken rijden) 
na “WELKOM!” en 5e rolstoel L 
Opdracht 11 kan je gewoon uitvoeren door voor het eiland met de parkeervakken naar 
rechts te gaan. Bij opdracht 12 is de tekst “WELKOM!” snel gevonden en meteen 
daarna vind je al een afbeelding van een rolstoel. Als je de rolstoelen op het wegdek 
meetelt is deze opdracht prima uitvoerbaar door nogmaals langs de RC N te rijden. 

N N 

langsrijder voor iedereen. L 

16. na H ”4a”, verkeersbord ”ZONE 30 HERHALING” en straatnaambord 1e weg L 
Een hele mond vol! 
Even goed opletten en opmerken dat “4A” met een hoofdletter A in de opdracht hoort 
te staan. Nu is het fout en rijd je rechtdoor. 

H 

langsrijder voor iedereen. T 

22. na “60” en WW “BOERENHOL“ asfaltweg L 
Op een zelf-geplaatste wegwijzer (WW) mag alleen een Nederlandse plaatsnaam voor 
komen. Vandaag geldt het woonplaatsenregister niet en kan je het wereldberoemde 
Boerenhol (Zeeuws-Vlaanderen) prima gebruiken. 

Z 

27. na elfduizendelfhonderdelf L  (wellicht een beetje onverhard) 
Het getal met de vijf enen spreek je uit als ‘elf-duizend-honderd-elf. 
Elfduizendelfhonderdelf is absolute onzin. Dus rechtdoor naar de RC B. 

B G 

langsrijder voor iedereen. Y 

30. na Romeins cijfer L  (alleen bordjes van de uitzetter gebruiken) 
Op een routecontrole staat volgens het reglement altijd een letter (of getal 1,2,3, enz.) 
De letter M op de RC kan dus geen Romeins cijfer zijn. In eerste instantie dus even 
rechtdoor tot je wél een echt Romeins cijfer ziet. Er staat een klok. 

M 
C A 

38. na motorrijder “A-weg” L 
Volgens het reglement (art.7) mag je alleen gebruik maken van wegen die door per-
sonenauto’s en motoren bereden mogen worden. Bij het verkeersbordje met de 
motor ga je dus gedwongen voor het gebouw langs. Gelukkig staat er nog een plaatje 
van een echte motorrijder. Dus daarna naar links. 

W 

42. na 16 borden “P TA TATEV AUTO” asfaltweg L 
Er staan genoeg borden met de gevraagde tekst. Witte en rode letters doen gewoon 
mee. Echter volgens het reglement art. 14 moet je de 16 bordjes tegelijk kunnen zien 
en dat is hier zeker niet het geval. Rechtdoor over het parkeerplaatsje, waar je de 
goede controle F kan scoren. 

S F 

45. 
46. 

bij gele deur, voor verkeersbord R 
einde weg R 
Opdracht 45 brengt je langs het gebouw met de gele deur. Vlak voor je weer op de 
asfaltweg komt haal je de goede RC T. 

T 



Uitleg traject 1
“ het einde is in zicht ...”   uitzetters:  Martin Fierlier en Marco v.d. Hoek 

№   Motivatie   Goed  Fout 

  C-T-Classic-Youngtimer klasse    1-2 

47. 
48. 

na “UITGEZONDERD” R   (dit is direct na de tekst ”UITGEZONDERD”) 
na “M&M” einde weg L 
Nadat je opdracht 47 hebt uitgevoerd lijkt het of je gedwongen naar links gaat. Niets 
is minder waar:  je moet zoveel mogelijk rechtdoor rijden en in deze situatie is dat 
even over de parkeerplaats van .... 

P 

bemande controle bij het verlaten van het industriegebied. H 

57. na bank en zeven witte pijlen, voor “MIJDRECHT” en doorgestreepte plaatsnaam R 
Bijna alle oriënteringspunten zijn aanwezig, behalve de doorgestreepte plaatsnaam. 
Immers door de schuine streep is de plaatsnaam niet meer volledig leesbaar. Je gaat 
nog even rechtdoor. 

A Z 

61. na verkeersbord aanduidende erf en Daphne asfaltweg L 
De Daphne, met ‘ph’ geschreven, is niet de jongedame die zo hard kan lopen. Haar 
naam schrijf je namelijk als Dafne (Schippers). Voorbij de kruising, waar je dus niet 
naar links moet, vind je wél de goede Daphe (Dekkers). En de RC N. 

N B 

64. na spork R  (eventuele groene brievenbussen negeren) 
Een spork is een combinatie van een lepel en een vork in één. D 

66. na “LOSLOPEND VEE”, na routecontrole en oranje vlag R 
Mooi smal dijkje, maar let op loslopend vee! 
Het lijkt erop dat de oranje vlag en de RC Y in de verkeerde volgorde staan. Dat is 
natuurlijk ook zo (in eerste instantie), maar na de spannende bocht om de voormalige 
molen kan je dezelfde oranje vlag toch nog gebruiken en deze opdracht uitvoeren. 

Y W O 

langsrijder voor iedereen. E 

78. na verkeersbord aanduidende rijbaanversmalling, heren- en bromfiets L 
Taalkundig gezien is deze opdracht wel oké. Alleen horen de heren- en bromfiets wel 
geheel na elkaar te komen. En dat is hier zeker niet het geval. 

L 

opvanger voor iedereen. F 

82. na “NIEUWVEEN GEM. NIEUWKOOP”, bij einde weg L 
De tekst op het plaatsnaambord is geen probleem. Maar zoals de naam van dit traject 
al verklapt is het einde in zicht. 
Voordat je doorrijdt naar de einde weg situatie die je naar VTC-1 brengt zie je nog een 
plaatje van een auto die een tunnel uitrijdt. Wij vinden dat een prima ‘einde’ en 
voldoende reden om even linksaf te gaan. Een ‘gouden RC 47’ is de beloning. 

47

VTC vtc 



Uitleg traject 2
“Van Schoterhoek Voorweg naar Weijpoort”  uitzetters: Annamarie en Frank Mijling 

C-T-Classic-Youngtimer klasse 2-1 

47e Nacht van  Weesp 

De te rijden route loopt via: 

VTC1 – a – b – rotonde c – d – e – f – pijl 1 -  g. 

Langs weg b – c  staat de goede RC D. 

Bij de voet van pijl 1 RC E.  
RC C is voor de AB-klasse (fout voor CT).

De route naar pijl 2 loopt via: g – h – k – m – n – pijl2. Bij K vindt u de goede RC F of de foute RC G. 

Voor pijl 2 langsrijder RC H. 

Van pijl 2 naar pijl 3 komt u langs langsrijder RC I 

Van pijl 3 naar pijl 4 niet via RC J, dan rijdt u over een 

bermlijn. Dus niet einde weg links langs RC J, maar 

rechts en dan langs de goede RC K om de bermlijn 

heen. Op punt X RC X. 



Uitleg traject 2
“Van Schoterhoek Voorweg naar Weijpoort”  uitzetters: Annamarie en Frank Mijling 

C-T-Classic-Youngtimer klasse 2-2 

47e Nacht van  Weesp 

Route van Punt X over pijl 5: Via: a 

– b – c – d – e – f – g – h – k. 
Bij f RC L. 

Bij h naar rechts over het bedrijventerrein, 

dus niet langs RC N  

Aan het eind van de Spookverlaat draait u de N209 

op. Dan in Hazerswoude-Dorp gaat u op de eerste 

gelegenheid naar links en voor de winkels langs. 

Daar vindt u de gouden RC M. 

Route: k – l – m – pijl 6 – n – o – q – pijl 7. 

Op pijl 6 RC P 

Pijl 7 helpt u over de N11, langs RC Q en naar 

de Compierekade en Spookverlaat. 

Onderweg naar pijl 9, komt u langs RC O. 

Voor RC G moet u iets meer moeite doen. 

De aansluiting bij RC G loopt in werkelijkheid een 

beetje ronder als hier getekend. Dus scherp rijden. 

Voorbij pijl 9 krijgt u langsrijder RC S. 



Uitleg traject 2
“Van Schoterhoek Voorweg naar Weijpoort”  uitzetters: Annamarie en Frank Mijling 

C-T-Classic-Youngtimer klasse 2-3 

47e Nacht van  Weesp 

Bij het station vindt u de bemande 

controle (bemande is ingetekend als RC R). 

Op pijl 11 komt u langs RC T. 

Op pijl 13 RC V. 

Op punt Y RC Y 

RC O die u onder de N11 door lokt is fout. 

Door Oud-Bodegraven komt u langs RC F.  

Voorbij pijl 14 krijgt u nog de goede RC U en RC T. 

Mogelijk ziet u hier nog meer controles links en 

rechts van de weg. Deze zijn niet voor uw klasse en 

mogen worden genegeerd. 

Bij de Vliethoeve stond het buffet voor u gereed. 



47e Nacht van  Weesp
  
   

 

Uitleg traject 3                                                            
“als je denkt dat je er bent, ben je er net niet”  uitzetters: Wim en Joke den Doop 

 

opdracht  motivatie  goed  fout 

 

                                                                                                                                                                                                       

C‐T‐Classic‐Youngtimer klasse  3‐1 
 

 
 

Vanuit De Vliethoeve eerst even rustig de Zuidzijde volgen langs het 
Fort Wierickerschans en door Nieuwerbrug.  
Na de neutrale routeopdracht A de eerste RC D noteren op je 
controlekaart en nu scherp beginnen.  

 

D 
 

 

10. 
 

Klein uitstapje in Waarder. Natuurlijk heb je gezien dat er ook  
nog een weg rechts is die getekend had moeten zijn om 
het ommetje links te kunnen rijden.  
Juiste tekening zou zijn: 

 

 
 
 
R 

 

F 

11.     na brug en  “P” 
 

De brug en de tekst P vormden niet het probleem.  
Toch wel gezien dat de WW vast zit aan de weg en je op zoek bent 
naar een heel bijzondere wegsituatie? 

 

S 
 

H 

14.       na viaduct 

 

 

 

 

Er staat in werkelijkheid een schrikhek, maar je bent op zoek naar 
spoorrails (zie reglement Traject 3 artikel 11.) waarbij nog 2 
weggetjes naar toe lopen.  
Kortom de situatie klopt totaal niet, dus rechtdoor naar de opvanger 
RC P. 

 

P 
 

K 

18. 
 

Bij heel veel opdrachten staat er een ruitje. 
Navigatoren, jullie voelen het al aankomen, bij deze Bol Pijl 
ontbreekt het ruitje. 
De rotonde is in werkelijkheid totaal niet overzichtelijk, dus aan de 
andere kant van de rotonde de goede RC X ophalen. 

 

Z 
 

 
 

Voor routeopdracht 19 in Haastrecht de langsrijder M. 
 

M 
 

 

20. 
 

De grijze parkeervakken maken het misschien iets lastiger om de 
juiste route te vinden, maar dat mag het probleem niet geweest zijn. 
Helemaal buitenom lijkt de langste route, maar dan voer je geen 
rijrichtingsverandering uit. Zonder routeopdracht zou je namelijk ook 
zo rijden. De goede route is gelijk rechts en aan het einde nogmaals 
rechts (de kortste route!). 

 

I 
 

Q 

“Hof van Waarder” 

♦ 

WW 

“Hof van Waarder” 

♦ 



47e Nacht van  Weesp
  
   

 

Uitleg traject 3                                                            
“als je denkt dat je er bent, ben je er net niet”  uitzetters: Wim en Joke den Doop 

 

opdracht  motivatie  goed  fout 

 

                                                                                                                                                                                                       

C‐T‐Classic‐Youngtimer klasse  3‐2 
 

22.    voor ”ZONE 60” 

 

 

 

Natuurlijk realiseerde je gelijk dat in het reglement voor oriëntatie 
trajecten 1 en 3 artikel 16.a. staat dat je geen gebruik mag maken 
van oriënteringspunten die zich geheel links van de wegas bevinden. 
Linkser kon de brug niet liggen, dus hier de routeopdracht niet 
uitvoeren en rechtdoor blijven rijden langs de Vlist tot RC L je 
herstelt. 

 

L 
 

U 

24.       na verkeersbord 
            aanduidende  
Einde bebouwde 
kom     

 

 

 

 

 

 

In Polsbroek hebben ze heel veel bruggetjes die op elkaar lijken. 
Bij het eerste bruggetje een verkeersbord G7                 Voetpad.  
 
 
In het reglement voor oriëntatie trajecten 1 en 3 staat in artikel 7 dat 
je alleen wegen, die je met een auto en motor kunt en mag berijden, 
mag gebruiken en dus niet over het voetpad. 
De opdracht is hier dus niet uitvoerbaar. 
Bij het tweede bruggetje een oranje DLW! 
Volgens het algemeen reglement artikel 8 sluit alleen een wit bordje 
met de tekst DLW de weg af. 
Hier is de routeopdracht wel uitvoerbaar. 
Mogelijk dat je pas bij het derde bruggetje de routeopdracht hebt 
uitgevoerd. Dat is helaas deze keer fout. 

 

T N 
 

Y 

33.     na ”50” en “NVW” 

 

              

 

Langsrijder. 
 

Eerst de situatie verkennen en de DLW waarnemen. 
Terug naar de Bol en proberen een lange route te vinden. Dat lukt als 
je opmerkt dat je alleen het eerste ommetje kan gebruiken. Bij het 
2e ommetje ontbreekt een weg helemaal (zie pijl links onder), die 
getekend had moeten worden om daar over te rijden. 
1, 2, 3, 4 is de juiste route. 

 

X 
 
 

V 

 

 
 
 

Z 

36.        na RC “W” 
 

Een simpele val. Wel opmerken dat de RC een los oriënteringspunt 
is. Niet bruikbaar als oriënteringspunt, maar moet je wel noteren. 
Die tanks zijn wel erg groot, maar liggen gewoon los. 
Ook in Bol Pijl mag je nog geen gebruik maken van losse 
oriënteringspunten. 
Zie het reglement voor oriëntatie trajecten 1 en 3 artikel 13. 

 

W A 

♦ 

4 

3 

2 

1 

♦ 



47e Nacht van  Weesp
  
   

 

Uitleg traject 3                                                            
“als je denkt dat je er bent, ben je er net niet”  uitzetters: Wim en Joke den Doop 

 

opdracht  motivatie  goed  fout 

 

                                                                                                                                                                                                       

C‐T‐Classic‐Youngtimer klasse  3‐3 
 

37.   na “3E  

         INDUSTRIEWEG” 

 

Een echt scherpe navigator moet de routeopdracht goed en exact 
opnoemen. 
De tekst “3E INDUSTRIEWEG” klopt. 
De weg rechts heeft niet de naam “4e Industrieweg”, maar “Vierde 
Industrieweg” en dat is totaal iets anders! 
Nu niet helemaal naar RC J rijden, want in de weg vlak daarvoor staat 
wel het goede straatnaambord (“4e Industrieweg”) en kan je de 
routeopdracht alsnog uitvoeren.  
Daar kom je de ‘gouden’ routecontrole C tegen. 
 

 

          H     
 

J 

 
 

Bemande 
   

48. 
 

Tekst klopt, naam klopt en de rotonde klopt. 
Op de rotonde zijn nog wel 2 wegen.  
De eerste weg is doodlopend en de volgende weg mondt niet uit op 
de bereden en hoeven niet getekend te zijn.  
Uitvoeren dus! 

   

B 

 49.       

                   3e 

50.   na “NVW” 
 

Routeopdracht 49 is slechts goed tellen, kan je 
niet fout gedaan hebben!  
In routeopdracht 50 natuurlijk niet dezelfde 
weg inslaan die je in routeopdracht 49 (de 3e) 
bent ingeslagen.  
In het reglement traject 3 staat in artikel 9. dat 
alleen de ingeslagen weg als oriënteringspunt 
moet worden geteld, dus kan je wel de 2e weg 
(alleen geteld, niet ingeslagen) nu gebruiken 
om routeopdracht 50 uit te voeren. 

 

D E 
 

“4e Industrieweg” 

“Blokland” 
“60” 

♦ 

asfaltweg 

X

C 



47e Nacht van  Weesp
  
   

 

Uitleg traject 3                                                            
“als je denkt dat je er bent, ben je er net niet”  uitzetters: Wim en Joke den Doop 

 

opdracht  motivatie  goed  fout 

 

                                                                                                                                                                                                       

C‐T‐Classic‐Youngtimer klasse  3‐4 
 

 

56.  57.           na “I” 
 

Met routeopdracht 56 het parkeerterreintje in 
Harmelen oprijden.  
Natuurlijk mag je in routeopdracht 57 de letter 
van de RC uit routeopdracht 56 als 
oriënteringspunt gebruiken. Alleen is dat hier 
niet mogelijk. Als je routeopdracht 56 volledig 
hebt uitgevoerd ben je de RC I al helemaal 
voorbij.  
Een Bol Pijl opdracht eindigt namelijk als je op 
de punt van de pijl staat. 
Routeopdracht 57 niet direct uitvoeren, maar 
rechtdoor rijden. Je komt dan wel langs de I en 
kan je routeopdracht 57 uitvoeren. 
Niet voor de 3e keer langs RC G 1R.1R (58) 
rijden. 

 

I G I G  

62.  na 2   
        verkeersborden 

 

Het verkeersbord D4               is een gebodsbord, dat aangeeft tot het 
volgen van de                          rijrichting die op het bord is aangegeven.  
 
Het verkeersbord F8              is een einde verbodsbord, dat aangeeft 
einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden.  
Daar D4 geen verbod aangaf, mag je hier de routeopdracht niet naar 
links uitvoeren. 
Dag van Weesp rijders mogen dit niet fout gedaan hebben. 
 

 

P 
 

L 

66. 
 

Speciaal voor de rotonde rondrijders! 
Natuurlijk een RC, maar waarom zou je die noteren op je 
controlekaart? Situatie is overzichtelijk en klopt helemaal. 
Toch gegokt? 

 

V 

67. 
 

Tot slot nog tussen alle verkeersborden het verkeersbord 
aanduidende doodlopende weg in de 1e zijweg van de rotonde 
ontdekken en daardoor 2 keer langs RC O komen. 

 

O O ♦ 

♦ 



47e Nacht van  Weesp
  
   

 

Uitleg traject 4                                                            
“je mag een blauwtje lopen”  uitzetter: Sjaak Visser m.m.v. Gert van Schaick 

 

                                                                                                                                                                                                       

C‐T‐Classic‐Yountimer klasse  4‐1 
 

Vanaf VTC 3 gaan we de Ingetekende Lijn rijden 
verder te noemen IL.  
Bij ‐a‐ wilt u linksaf om het dorpsplein, is inrijverbod. 
IL vervolgen bij ‐b‐ via c‐d‐e‐g‐h‐b, RC A. Alle wegen 
op de rotonde, behalve de IL, hebben DLW’s.  
Dus weg e‐g ook, gedwongen langs RC A.  
Nieuwe constructie e‐f‐g‐h‐b (de DLW van weg e‐f‐g 
nog niet nodig gehad). Nu nog via e‐d‐c‐b‐h‐b.  
Weer DLW en RC A. Dan IL vervolgen RC B (DMIL). 
 

 
Langsrijder RC J. Op einde weg loopt de IL naar links 
maar er staat een ritpijl naar rechts.              
IL opnemen bij ‐a‐c‐. De kortste route is dan via 
rotonde ‐b‐ en terug naar de IL om deze te vervolgen 
(terugwijzende ritpijl mag u negeren). 
RC F en op rotonde ‐c‐ RC L (DMIL).  

Langs (door) blokkering 1 loopt nog een witte weg, 
daarmee mist u het minste IL.  
Wel in de hoek einde haaks links om de lantaarnpaal,          
RC M. RC G is fout. 
 

 
Op de IL RC O. Om blokkering 2 a‐k‐b. 
Bij ‐a‐ DLW. Dan naar ‐b‐ via a‐h‐p‐d‐n‐k‐b, RC O.  
Bij ‐d‐ DLW.  
Nu nog een mogelijkheid via a‐h‐p‐m‐n‐k‐b.  
Geen weg naar ‐m‐. Gedwongen door en weer langs 
RC O. Bij ‐c‐ dan de IL vervolgen.  
Op de IL RC T (DMIL).  
 



47e Nacht van  Weesp
  
   

 

Uitleg traject 4                                                            
“je mag een blauwtje lopen”  uitzetter: Sjaak Visser m.m.v. Gert van Schaick 

 

                                                                                                                                                                                                       

C‐T‐Classic‐Yountimer klasse  4‐2 
 

Een slinger in 
de IL voor 
kerkhof langs                  
RC P. 
 
 
 

                                                      Voor spoortunnel     
                                                      langsrijder RC S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Op punt “X” RC X.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De IL zo kort mogelijk na blokkering 3 opnemen is via 
het (witte) parkeerplaatsje RC V. 
Voor dat je rechtsaf weer onder een spoortunnel 
doorgaat RC E. 
Op de kanaaldijk langsrijder RC R. 
Bij de ingang van de weg links naar “Baambrugge” 
een scherp puntje over de (brede) inrit), daar een 
ietwat verstopte RC F. 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de IL een langsrijder  RC Q . 
 

Op punt “Y”  
(precies onder de 
hoogspannings‐
leiding)  RC Y.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drie wegen op de kaart. In werkelijkheid zijn er vier 
wegen. Meten is weten RC B en RC D. 
 

De IL verlaten bij 
‐a‐ en via              
b‐c‐d‐e naar     ‐g‐ 
om daar de IL te 
vervolgen (punt ‐
f‐ is minder dicht 
na blokkering 4).  
RC Z en 
(eindelijk) de 
gouden RC U.                    
IL vervolgen RC Z 
en naar de finish. 


