Uitleg Traject 1
“ ’t ken net, grensgevalletje”

uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

De eerste controle die U passeert is langs het Gein
de RC A

Naar de voet van pijl 3 via RC P en op pijl 3 RC P.
Op de NS-parking de routecontrole E.
Na de punt van pijl 3 lijkt U gedwongen naar rechts te
moeten, maar dat is een weg te ver, foute RC N.
De gedwongen weg op de kaart is in werkelijkheid de
2e weg met RC L (meten is weten).

Route a-d-c- lijkt sneller, maar reglementair de
kortste route nemen.
De kortste route naar de voet van pijl 5 is a-b-c (via
het pontveer bij -b-).
Je wordt opgevangen met RC K met opdracht HK, dus
alsnog via d-c.
Dit is een grensgevalletje, nl de grens van NoordHolland en Utrecht.
Langs de Waver RC L.
Na pijl 6 de RC X en we mogen een pagina omslaan.

Op de rotonde direct de RC O, maar nog niet op de
voet van de pijl, de pijl rijden en nogmaals de RC O
noteren.
Bij de “B” van de tekst
“Bungalowpark” is de
doorgaande weg weg,
dus links om het
driehoekje.
Beloning is de RC M.

Pijl 7 is op het pleintje onderin behoorlijk scherp,
daar staat de RC S (van Scherp)
Op het pleintje staat een langsrijder RC T.

Even verderop de langsrijder RC G.
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Uitleg Traject 1
“ ’t ken net, grensgevalletje”

uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser
Ja, je ziet het goed, dat was op kaart 2 nog pijl 11,
maar alle pijlen in nummervolgorde rijden.
Dus via a-b-e naar pijl 12.

Bij “a” staande lijkt het logisch naar boven te rijden
en niet via het fietsje maar via de Proostdijerdwarsweg” naar de voet van pijl 8 te gaan.
Echter de route via “Wavelveen” naar pijl 8 is korter.
De goede RC B of de foute RC C gehaald.

Bij b kun je de rode weg niet op, dus lekker stukje
doorrijden en via c-d-e naar pijl 12.
Beloning is (gouden) RC F en de 2e RC Y.
Op weg naar pijl 14, bij “Vriezekoop” in de
Vriesekoopsche Polder”, stond een bemande
controle RC P.

De route naar de voet van pijl 10 is pijl 10 een stukje
mee rijden en door de tekst “0,5” (b) via de witte weg
naar de voet van pijl 10.
Bij “0,5” geen weg, nu doorrijden (keren mag niet en
wordt ook tegengesteld rijden), onder “De Hoef”
langs RC Q en naar de voet van pijl 10 RC U.
Na pijl 11 Punt Y met RC Y de pagina omslaan.
U gaat op weg naar …… pijl 12.
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Via de voet van pijl 15 naar de voet van pijl 14.
Je passeert (en noteert) RC D.
Na pijl 14 is via de RC V (witte weg) korter dan via
RC Z (gele weg).
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Uitleg Traject 1
“ ’t ken net, grensgevalletje”

uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

Van pijl 18 naar 19 via a-b-c, langs de RC E.
Van pijl 15 naar pijl 16, niet via a-g-b-c, want bij “g”
een landsgrens(gevalletje).
Na “a” via RC D en de voet van pijl 14 om de N207 op
te rijden naar pijl 16.
Toch buiten Nederland geweest, foute RC W.

Uiteindelijk kon U op VTC 1 bij BOSMAN AUTO’s,
de kaart inleveren en even bijkomen.

Naar pijl 17 via a-b-c-d (tunneltje), langs RC S.
Op pijl 18 RC P.
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Uitleg Traject 2
“wie achter de kudde aanloopt, sjouwt altijd door de stront”

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht + motivatie

1.
2.

fout

B

B

na “SCHOTERHOEK” en viersprong asfaltweg R
na “BONNEN” VRW L

Na zo’n korte pauze is het altijd weer even inkomen geblazen.
Daarom een simpele val om te beginnen.
Routeopdracht 1 kan het probleem niet geweest zijn of je moet het straatnaambord
SCHOTERWEG voor de viersprong over het hoofd hebben gezien. Wij zijn ervan uit gegaan,
dat je dit wel hebt gezien en direct de 1e routecontrole B kon noteren.
De tekst BONNEN even verderop rechts, bij het afvalcentrum, was niet te missen.
Nu wel opletten dat in routeopdracht 2 de VRW hetzelfde oriënteringspunt is als de
viersprong uit routeopdracht 1.
Volgens artikel 16 c. van het Reglement voor Oriëntatie trajecten 2 en 3 is het niet
toegestaan om gebruik te maken van; objecten die in dezelfde opdracht of in de vorige
opdracht al als oriënteringspunt zijn gebruikt.
Hier dus niet handelen en rechtdoor, dat scheelt mooi 3 routeopdrachten en een foute RC B.
Zo de kop is eraf!
8.

goed

A

na “60”, “NVW” “ZONE 30” en lantaarnpaal 1e weg R

Nog zo’n simpele val.
De wakkere navigator heeft gelijk 2 dingen door. Door de komma en het woordje en moeten
de oriënteringspunten geheel na elkaar komen en dat je niet op zoek bent naar een tekst
“NVW” en een aparte tekst “ZONE 30”.
Door het ontbreken van een komma tussen “NVW” en “ZONE 30” moet je een bord tegen
komen met de tekst: NVW” “ZONE 30.
Hier niet te vinden en de routeopdracht niet uitvoerbaar.

C

D

14. bij rotonde 2e weg
Op de rotonde eerst de NU zeer goede RC U noteren. Straks meer!

U

15. na “NIEUWKOOP” “Energieweg” R
Hier staat het straatnaambord Energieweg in de weg en niet achterwaarts. Dat is een goed
begin. Ook het ‘straatnaambord’ Weesp eronder opgemerkt.
Heeft de weg nu 2 namen en kan je daarom de routeopdracht niet uitvoeren?
In artikel 9 van het Reglement voor Oriëntatie trajecten 2 en 3 staat dat straatnaamborden
door de organisatie geplaatst, witte borden zijn met zwarte tekst en waarbij de tekst is
onderstreept.
Kortom de weg heeft slechts één naam, Energieweg. Routeopdracht hier wel uitvoerbaar.
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Uitleg Traject 2
“wie achter de kudde aanloopt, sjouwt altijd door de stront”

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht + motivatie

goed

fout

20. na “TRANSPORTWEG”, voor “Transportweg” “Nijverheidsweg” R
Misschien de makkelijkste val van dit traject?
Tekst TRANSPORTWEG klopt. De weg voor je heet echt Transportweg, straatnaambord mag
links staan. De weg is oriënteringspunt, niet de naam en met de Nijverheidsweg is ook niets
mis mee. Doen dus.

Q

22. na oranje afsluiter, bij rotonde 1e weg R
23. na abri, bij rotonde 3e weg R (je gaat weer terug op de N231)
Bij Nether Seals aan de Industrieweg twee niet te missen prachtige grote oranje afsluiters.
Bijna niet te verplaatsen, maar ze staan wel los. En volgens onze reglementeren mag je geen
gebruik maken van losse oriënteringspunten.
Als je routeopdracht 22 en 23 hebt uitgevoerd, kom je langs de nu foute RC U (op de rotonde
van routeopdracht 14!) en mis je de goede RC X.

X

U

M

M

26. na brug asfaltweg L
In de ‘rechterweg’ ligt inderdaad een brug. Maar volgens het reglement mag een brug
alleen als oriënteringspunt gebruikt worden als de brug deel uitmaakt van een weg.
Door het verkeersbord L8
is hier dus geen weg en derhalve ook geen brug.

Na een rondje om de parkeerplaatsen voer je asfaltweg L hier niet uit en ga je rechtdoor
naar de opvanger doorgaan met routeopdracht C.
29. na “P ROUTE” weg R (Achterweg)
Op de Achterweg in Nieuwkoop voor de rotonde de langsrijder E.

E

31. einde weg R (LET OP CAMERA op ca. 1,3 km)
De camera aan de Zuideinde opgemerkt?

33. voor WW en “SON EN BREUGEL” weg L
In de routeopdracht worden twee oriënteringspunten gevraagd.
Een WW en de tekst SON EN BREUGEL.
Door het woordje ‘en’ is er sprake van volgorde en moeten de oriënteringspunten zich
geheel na elkaar bevinden.
Niet langs RC V, maar wel langs RC S.
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Uitleg Traject 2
“wie achter de kudde aanloopt, sjouwt altijd door de stront”

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht + motivatie

goed

fout

P

R

38. na verkeersbord aanduidende Bocht naar links, bij brug weg R
De brug was gedurende het uitzetwerk van het traject steeds afgesloten.
Het gemaal bij de Schoutenvaart en Schoutenvaartsche Molentocht is helemaal
gerestaureerd. Tijdens de Nacht gelukkig klaar.
Alleen wegen voorzien van een bord met de tekst DLW of het verkeersbord aanduidende
doodlopende weg mogen niet worden bereden. Het bord met de tekst doodlopende weg
sluit de weg niet af. Zie Reglement voor Oriëntatie artikel 11.
Dus toch over de Hogedijk rijden naar de gouden RC P.
Na het uitvoeren van routeopdracht F een langsrijder op het Oude Kerkpad.
Bemande

H
Y

47. 1e weg L
Je weet toch wel dat in- en uitritten van tankstations geen gelegenheden zijn die wij mogen
berijden? Gewoon rechtdoor en op de viersprong de routeopdracht uitvoeren.

G

IW

L

R

49. “Viersprong” L
Viersprong L is iets heel anders dan “Viersprong” L.
Dus niet handelen door op de viersprong naar links te gaan, maar rechtdoor op zoek naar een
weg links die de naam “Viersprong” draagt.
57. na koeienvlaai en kudde 1e weg L
Ja, wij moesten toch een link leggen met de naam van het traject!
Deze tegeltjes uitspraak kwamen wij tegen tijdens het bedenken van dit traject.
In Eetcafé Het Vliegend Paard in Nieuwkoop gebruikten wij de lunch en daar hing
dit tegeltje
tegenover onze tafel.
Die koeienvlaai kan het probleem niet geweest zijn.
Zo veel mooie vissen bij elkaar is natuurlijk geen kudde.
Zoiets noemen wij een school.
Bij de volgende foto is geen twijfel wat daarop staat, een
kudde! Hier de routeopdracht uitvoeren naar links.

OON

62. na “6 X” en brug einbahnstrasse R
De ervaren C-klassers die gewend zijn om ritten op het BRR te rijden, zullen gelijk roepen
foutieve routeopdracht. De rit moet aan de hand van in de Nederlandse taal gestelde
routeopdrachten (routebeschrijving) worden verreden. Helaas in de reglementen voor de
Nacht van Weesp staat deze beperking niet.
Het mag voor iedereen geen probleem geweest zijn om einbahnstrasse te vertalen in
eenrichtingsweg. Op het eerste witte bord EINBAHNSTRASSE niet uitvoerbaar.
Rechtdoor en bij RC B de hersteller 1L uitvoeren. Bij de weg met het verkeersbordje C3
eenrichtingsweg kan je de routeopdracht perfect uitvoeren.
Vertrouwde je dit niet, dan kom je nog een straatnaambord Einbahnstrasse tegen.
Niet goed, dan had er “Einbahnstrasse” moeten staan.
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Uitleg traject 3
gedachten zijn Tolvrij

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht
1.

motivatie

♦

Routeopdtacht 1 is niet de eerste val. Alles klopt, dus RC H
gewoon negeren, is voor de AB klasse.
Toch opgeschreven, dan zijn wij zo goed om dat niet fout te
rekenen.

♦

4.

8.

10.

(Magazijnweg)
11.
“Magazijnweg”

♦

1

2
D
O

E
B

4

3

H

P

De routeopdracht niet uitvoeren bij de asfaltweg (VRW).
Je kan nog een halve meter rechtdoor rijden en strak voor de
gebouwen einde weg rechts gaan.

L

Routeopdracht 15 begint als je voor RC D staat.
Je bent dan al langs RC E gekomen.
Nu loopt de langste route via 1,2,3,4 en je staat op de pijl van
routeopdracht 15.
Nu alleen nog even EDOED invullen op de controlekaart.
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fout

(neutraal)

Met het ruitje wordt je gezichtsveld wat vergroot, maar de
beperking is dat je nooit door gebouwen heen kunt kijken.
Staande op de bol kan je einde weg naar de pijl niet zien door
de gebouwen links.
Routeopdracht niet uitvoerbaar en simpel rechtdoor naar de
opvanger.

Spoorrails kom je niet echt vaak tegen in ritten. Daar moest dus
een val op gemaakt worden.
Niet moeilijk, maar je ziet snel iets over het hoofd.
Routeopdracht 10 uitvoeren op de viersprong met de spoorrails
in de weg voor je. De eerste weg rechts heet inderdaad
Magazijnweg en ook daar rechts spoorrails.
Voel je nattigheid?
Als je hier naar rechts bent gegaan, heb je over het hoofd
gezien dat de spoorrails aan elkaar vast zitten en deze
spoorrails dezelfde spoorrails is als die je in routeopdracht 10
hebt gebruikt.
En dat mag niet!

asfaltweg

15.

goed

G

B

J

C

EDOED
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Uitleg traject 3
gedachten zijn Tolvrij

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht
20.

♦

22.

motivatie

goed

Na uitvoeren van routeopdracht G de langsrijder F noteren.
Na 6 neutrale routeopdrachten niet de aandacht laten
verslappen en klakkeloos op de rotonde 1e weg rechts gaan. In
de 2e weg op de rotonde staat namelijk een verkeersbord
aanduidende doodlopende weg.
De situatie klopt niet en RC U is je beloning.

F

Met routeopdracht 21 kom je in een mooi stukje van de Polder
Steekt tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven.
Naast wegen daar weinig oriënteringspunten. Dus goed kijken
naar de Bol-Pijl tekening. Er is meer dan een viersprong links
getekend. Net voor de pijl begint is er nog een dwarsweg
getekend! Je zoekt een viersprong, waarbij direct links nog een
vierspong ligt om dan vierspong links te gaan en een viersprong
oversteekt naar de pijl. Niet te vinden, dus rechtdoor naar de
natuurlijk gouden RC M met de hersteller VL EL ER 23.
En dat was een flink stukje rijden.

23.

na “NVW”

Na uitvoeren routeopdracht 23 even heerlijk alle bochten
rechts en links van de Oud-Bodegraafseweg nemen.
Vlak aan het einde nog een langsrijder A.

Bemande
26.

30.

♦

♦

U

M

X

A

Z
Echt een val voor de scherpe navigator. Even zien dat de Bol Pijl
vastzit aan het kader!
Links- en rechtsboven zit het los, dus voor een einde
wegsituatie met een RC kan je de Bol Pijl naar links uitvoeren.

na “NVW”

fout

Leuke val. Bij de verkenning van de situatie heb je misschien
opgemerkt dat de ‘Duitslandweg’ (de weg rechts) niet is
getekend en dat je daarom tot de conclusie bent gekomen dat
de situatie niet klopt! Dat is gedeeltelijk waar, maar als je
besluit om gewoon het ommetje links te gaan berijden dan
klopt de situatie wel. Alles wat getekend is, is er en die
‘Duitslandweg’ mondt niet uit op de bereden route en hoeft
dus ook niet getekend te zijn.
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Uitleg traject 3
gedachten zijn Tolvrij

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht
34.

35.

♦

Er zijn deelnemers die elke rotonde een keer in de rondte rijden
op zoek naar een RC en dan gaan bedenken of ze deze RC wel
of niet moeten opschrijven. Bij deze routeopdracht misschien
wel zinvol. Er stond inderdaad een RC I. En die is nog goed ook.
Het is een wat aparte rotonde (meer een ovaal) en de weg
rechts en de weg links liggen niet tegenover elkaar.

♦

36.

motivatie

na brug

37.

goed

fout

I

Vlak voor de rotonde routeopdracht de langsrijder O.

O

Ook deze rotonde even rondgereden? Door het ontbreken van
het ruitje is de rotonde totaal niet overzichtelijk, dus RC L is
berengoed.

L

De camera net voor de verkeerslichten gezien?

Alles klopt en gewoon het mooie straatje in Nieuwerbrug aan
den Rijn over de Tolbrug rijden.
RC S mag niet op je controlekaart staan, die is voor de AB-Klasse.
(Bruggemeestersstraat)
J.

Langsrijder Q. Op dezelfde plaats als vorig jaar in traject 3.

S

Q

(ca. 1 km)
42.

♦

Een mooi laddertje, lijkt lastig, maar is eigenlijk heel eenvoudig.
De eerste weg rechts is natuurlijk de kortste route.
De tweede weg rechts is iets langer. De derde weg rechts is
weer iets langer. De vierde weg rechts is nog langer, maar niet
de langste. Je voert dan geen rijrichtingsverandering uit.
De weer iets langer route (3e) is echt de langste.
Dat levert geen RC op!
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Uitleg traject 3
gedachten zijn Tolvrij

uitzetters: Wim en Joke den Doop

opdracht
46.

♦

motivatie

3

2

4

1

47.

2e

48.

2e

54.

na WW

asfaltweg

59.

eenrichtingsweg

Ongelooflijk zo’n specifieke Bol-Pijl wegsituatie. Daar kan je als
uitzetter helemaal op los. Dat hebben wij niet gedaan.
Er zijn 2 routes die even lang zijn 1,2,3,4 en 3,2,1,4.
De route 3,2,1,4 leidt niet tot verandering van rijrichting en is
dus fout. Voor de route 1,2,3,4 verander je wel van rijrichting
en is de goede route.
Het draait om ingeslagen wegen.
Met routeopdracht 47 de 2e weg links inslaan en door de ritpijl
naar rechts RC M noteren.
Alleen die tweede weg is ingeslagen en is dus oriënteringspunt.
Nu kan je met routeopdracht 48 deze weg gewoon als 1e weg
tellen (sla je niet in) en bij de 1e weg van routeopdracht 47 de
weg inslaan (in 47 niet ingeslagen).
Zo kom je voor de 2e keer bij RC M.

Bocholt is een plaats in België en Duitsland.
Volgens het Reglement voor Oriëntatie artikel 18 mogen op de
door de organisatie geplaatste wegwijzers alleen Nederlandse
plaatsen voorkomen.
Bocholtz is echt een plaats in Nederland (Zuid-Limburg), dus is
er sprake van een WW.
De routeopdracht na de WW Bocholtz naar rechts uitvoeren.
Op de situatie naar links niet uitvoerbaar.
Je bent op zoek naar een viersprong en er is alleen een weg links
en rechtdoor.
De weg naar boven lopend is door het verkeersbord C2
verboden.
Rechtdoor naar de opvanger J.
Tenslotte nog voor de finish RC K.
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fout
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Uitleg traject 4
“Ze houden je doorlopend aan het lijntje”

uitzetters: Annamarie en Frank Mijling

Vanaf de start (Blauwe vlag, VTC 3) gaat het rechtsaf
richting Cattenbroek.
Net voor Mastwijk RC B met DMIL.
Blokkade 1 is om even te oefenen.
Na RC B op de kruising links en je rijdt automatisch
de lijn weer op.

Bij Harmelen, voor je “Hofwijk” inrijdt:
langsrijder RC C. (zie het eerste fragment)
Voor blokkade 2 even opletten, je kan daar over het
parkeerterrein van de garage nog net een stukje lijn
extra pakken. Dat levert dan de gouden RC D op.
Voor degenen die dat gemist hebben: RC E
(uiteraard ook voor de goedrijders).

Bij Polder Kockengen gaat de lijn een stuk door de
polder. Hier ligt in werkelijkheid geen weg, dus wel
op tijd naar rechts. Niet via de foute RC Q met HKL.
Helemaal rondrijden via de voetbrug bij Teckop
levert alleen maar strafpunten op.

Door naar RC K en dan naar Punt X met RC X.

C-T-E-Classic-Youngtimer klasse

4-1

Uitleg traject 4
“Ze houden je doorlopend aan het lijntje”

uitzetters: Annamarie en Frank Mijling

Bij Breukelen langsrijder RC F.

Voorbij RC U naar links naar de ‘kruising’ voor
blokkade 4.
De DLW op de kruising is eigenlijk overbodig, maar
helpt je gedwongen naar links.
Nogmaals langs RC U.

Op de Polderweg langs de Angstel langsrijder RC T.
Bij Kerklaan Punt Y met RC Y.
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Uitleg traject 4
“Ze houden je doorlopend aan het lijntje”

uitzetters: Annamarie en Frank Mijling

Rond Abcoude langsrijders:
RC L en RC A.
Voor blokkade 5 is er geen afslag richting de
blokkade. Langs het Abcoudermeer RC M.
Dan door Abcoude langs de kerk en over de brug het
Gein in richting RC I.

In Weesp nog even door Aetsveld.
Bij de Sporthal het ommetje voor RC B.
Rechtdoor langs RC O is fout.
Op industrieterrein Noord naar blokkade 6
langs RC D en RC E.
Voor blokkade de lijn verlaten door op de kruising
rechts te gaan. Nu drie keer links om net na de
blokkade de lijn weer op te nemen.
Dus langs RC F en niet langs RC G.
Daarna de lijn vervolgen en door naar de Finish.
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