49e Nacht van Weesp
Uitleg Traject 1
“is ‘t het begin of het einde”

Na de punt van neutrale pijl 1 kunt u niet viersprong
rechts door het brugteken. U gaat rechtdoor (onder
de brug door) en daarna steeds linksaf de brug over.
RC A, brug over RC G naar pijl 2.

Uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

Op pijl 4 RC S. Kortste route naar pijl 5 via de witte
weg RC P (HK). Op pijl 5 RC L.
Op punt “Y” RC Y.

Kortste route onder kaartteken “Sporthal” door RC T.
Op pijl 7 de pijl volgen over parkeerplaatsje RC K.
De punt van pijl 3 gaat rechts de zijweg in RC E,
en via lusje er weer uit naar punt “X”.
Op punt “X” RC X.

Slinger in de kaartweg gezien? RC R.
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49e Nacht van Weesp
Uitleg Traject 1
“is ‘t het begin of het einde”

Uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

Op pijl 13 RC O.

Toch een flauwe grap waar ikzelf altijd intrap,
watertje door de weg. Goed RC A, fout RC U.

Na de punt van pijl 14 op punt “Z” RC Z.

Op de voet van pijl10 RC M.
Op pijl 11 RC P. U moet nog wel naar de voet van
pijl 11. De kortste route is via de gele weg door de
tekst “Kasteel Bolenstein”, RC V (DMP 12).
Niet gezien dan de foute opvanger RC H (DMP 12).
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Na pijl 14 op kaart 2 komt pijl 15 op kaart 3.
Pijl 15 is op dezelfde plaats als pijl 14 op kaart 2.
Na punt “Z” steeds rechtsaf om pijl 15 te gaan rijden.
RC E (HK-DMP17) bespaart u 8 kilometer rijden.
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49e Nacht van Weesp
Uitleg Traject 1
“is ‘t het begin of het einde”

Een zogenaamde “scherprijder” (op Instructieavond
uitgelegd) hoort erbij, RC N.
Na pijl 17 RC K.

Uitzetters: Gert van Schaick en Sjaak Visser

Punt van pijl 21 gaat links/rechts de witte weg in,
RC C. Fout is RC F.

Ook een fietsje ontbreekt niet in het eerste traject,
RC H. Fietsje niet gezien (dus eigenlijk over een
rijwielpad gereden) foute RC D.
Voor de punt van pijl 19 rechts en eerste weg links
naar de voet RC O (HK). Nu buitenom naar pijl 19
maar wel de kortste route via RC M (HKL).
Op pijl 19 RC L.

bermlijn

Ook een bermlijn mag niet ontbreken, gouden RC U.
Op pijl 24 langsrijder (betekent dat iedereen die
heeft) RC T.
Op de punt van pijl 24 VTC 1 en even rusten.

C-T-E-Classic-Youngtimer klasse

1-3

Uitleg Traject 2
“eindelijk, het is zover …. “

Uitzetters: Wim en Joke den Doop
opdracht + motivatie

goed

fout

H

G

4. na “SOESTERBERG GEM. SOEST” en “ZONE 30” 1e weg L
Gelijk in het begin even passen en meten. De teksten in de routeopdracht kloppen met de
teksten op de borden. Nu opmerken dat de teksten niet in de volgorde staan zoals in de
routeopdracht is aangegeven.
In werkelijkheid kom je eerst het bord ZONE 30 tegen en ‘veel verder ‘, zeker 3 centimeter,
het bord SOESTERBERG GEM. SOEST.
Hier niet handelen maar rechtdoor naar RC H. Zie art. 14, blz. 10 Reglement.
9. na “7” en “Postweg”, voor asfaltwegdek “Verlengde Tempellaan” L
Eerst langsrijder L noteren.
Asfaltwegdek is iets anders dan asfaltweg.
Het is conform ons reglement geen asfaltweg, maar er ligt na de klinkers genoeg
asfaltwegdek om daarvoor de routeopdracht uit te voeren.
Bij het goed uitvoeren mis je helaas de mooie helikopter waar de foutrijders wel langs
komen.

L
C

D

13. na “ZONE 60” en “UITRIT” 1e weg L
Verkeersbordje F21 (Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's)
gezien? Met een vrachtauto zou je hier links in mogen rijden.
Aannemende dat je met je personenauto meedoet, kan je alleen de 2e mogelijkheid links
benutten om de routeopdracht uit te voeren. Zie art. 7, blz. 9 Reglement.

KK

S

.

Langsrijder.

O

17. na brug, bij rotonde 2e weg R
Waarom staat op de rotonde een controle? ‘Even kijken’ (het lijkt wel een Talkshow!)
3R en doorgaan met 18, missen wij iets? Wij denken van niet, maar het levert wel 30
strafpunten op als deze RC op je controlekaart voor komt.

F

19. na VRW 1e asfaltweg R
Een VRW is een samenkomst van wegen, dat is hier niet het geval. Je gaat op de rotonde
gedwongen naar rechts en komt dus niet na een VRW.
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Uitleg Traject 2
“eindelijk, het is zover …. “

Uitzetters: Wim en Joke den Doop
opdracht + motivatie

goed

fout

NW

NW

21. na “KLEPELHOEK”, “N”, ”V” en “W” “Klokhoek” 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 weg 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 weg links te gaan.
23. voor asfaltweg “Kapelhoek” R
Vorig jaar hebben maar heel weinig deelnemers deze val goed uitgevoerd.
Wij hopen nu dat het aantal goedrijders tot ongekende hoogte is gestegen.
De weg heeft maar één naam, want een door de uitzetter geplaatst straatnaambord moet
een wit bord met zwarte tekst zijn waarbij de tekst is onderstreept.
Het mooie witte bord met de blauwe tekst Vechtweg voldoet hier niet aan.
De weg heeft maar 1 naam en “Kapelhoek” R is daardoor uitvoerbaar.
Zie art. 9, blz. 9 Reglement.

Q

25. na “LEUSDEN” en H “138” “Tabaksteeg” R
Het is duidelijk dat het straatnaambord Tabaksteeg is bedoeld voor het fietspad en niet voor
het ommetje langs het gebouw van de Handelsvereniging Leusden.

B
I

Voor de bocht in de Leusbroekerweg naar rechts toch nog even een RC M.

M

B

29. na verkeersbord aanduidende Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende
weg, verkeersbord aanduidende Verkeersdrempel en verkeersbord aanduidende
Stop: Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg viersprong R
(voorzichtig)
Op de Kolfschoterdijk staan binnen 150 meter vier verkeersborden achter elkaar om de
weggebruikers voor allerlei mogelijke gevaren te wijzen van de vierspong. Dat bracht ons
erop om drie van deze borden als oriënteringspunten te gebruiken met de omschrijving
zoals die is opgenomen in het RVV. Zo krijg je een lekker lange routeopdracht die je moet
verleiden om te denken dat het niet klopt en dus rechtdoor rijdt.
Helaas, alles klopt en de routeopdracht is dus uitvoerbaar.
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Uitleg Traject 2
“eindelijk, het is zover …. “

Uitzetters: Wim en Joke den Doop
opdracht + motivatie

goed

fout

Op een WW mag natuurlijk wel twee keer dezelfde woonplaats staan. Tuk (woonplaats in
Nederland) ligt net boven Steenwijk. Als je dit niet wist ben je misschien rechtdoor gereden
en je komt dan bij de WW Edam. Maar op beide plaatsen is de routeopdracht niet
uitvoerbaar, omdat op zelf geplaatste WW’s naast het pijlteken alleen Nederlandse
woonplaatsen mogen voorkomen.
Hier stond ook nog een rood fietsje op!
Rechtdoor éénmaal langs RC X. De 2e RC X of RC R zijn dus fout.

X

XR

Bemande Henk van der Knoop en Frank Gieske.

D

32. na WW 1e weg R (je mag over parkeervakken rijden)

40. na viersprong einde weg R
41. VRW L
Na het uitvoeren van routeopdracht 40 kom je weer terug op de viersprong.
Nu is routeopdracht 41 niet uitvoerbaar, het is hetzelfde oriënteringspunt dat je al in
routeopdracht 40 hebt gebruikt. Rechtdoor achter de gebouwen om de goede RC H te halen.
Zie art. 16 D, blz. 10 Reglement.

C
H
R

44. na “ZONE 60” “Brinkanterweg” L
Natuurlijk hebben jullie gezien dat op het straatnaambord Brinkkanterweg staat.
Zo’n K te weinig zien scheelt 30 strafpunten.

F

48. na “STAL OUDENHORST”, voor P asfaltweg R
Wij hebben geen tekst STAL OUDENHORST kunnen vinden.
Een tekst moet volgens het reglement voorkomen op of aan één vast object, dat is hier met
de 2 ijzeren hekken niet het geval. Het is hoogstens een metalen bord met gaten (waar
achter een witte plaat zit). Ook het bordje boven de brievenbus klopt niet daar staat meer
tekst op, namelijk het cijfer 1! Je werd opgevangen door de gouden RC S.

S

Langsrijder aan “De Steeg”.

K

51. na spoorwegovergang, voor voorrangsweg “Parallelweg” L
Zo tegen het eind van het traject worden de vallen steeds makkelijker.
Het straatnaambord Parallelweg staat bij de uitmonding achterwaarts en dat is de verkeerde
plek om een weg naar naam te kunnen aanduiden.
Zie art. 9, blz. 9 Reglement.
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Uitleg Traject 2
“eindelijk, het is zover …. “

Uitzetters: Wim en Joke den Doop
opdracht + motivatie

goed

fout

52. na “ZONE 6O” en verkeersbord aanduidende Verkeersdrempel, bij schrikhek weg L
Een nog wakkere navigator kan het niet ontgaan zijn dat O van 6O een hoofdletter O is en
dus niet klopt met de tekst op het verkeersbord.
Met een nul (cijfer) was de routeopdracht wel uitvoerbaar.

Z

54. na “RENSWOUDE” en “DOORGAAND VERKEER” 3e weg L
Na de tekst DOORGAAND VERKEER is gelijk de eerste weg doodlopend en kan je die niet
tellen als de eerste weg. Nu opletten dat gelijk na de boom de volgende weg niet
doodlopend is en je die kan tellen als de eerste weg. Dan is het niet moeilijk meer om de
juiste derde weg links in te rijden.
Zie art. 1, blz. 9 Reglement.

BB

G

E

JO

59. na “P” einbahnstrasse L
Bij de 48e Nacht van Weesp is deze val te komen vervallen door het afsluiten van wegen op
een parkeerplaats. Dit jaar een herkansing als je vorig jaar wel even de uitleg hebt gelezen.
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.
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.
Neutrale links staande routecontrole uit traject 3.

(M)

65. voor “ZONE 30” R
66. na RC weg R
Eigenlijk is routeopdracht 65 geen probleem, maar de inleiding tot de val.
R staat voor rechts en de weg is nu geen oriënteringspunt.
Over het parkeerterrein van de voetbalvereniging en door de ritpijl weer naar rechts.
Routeopdracht 66 is wel uitvoerbaar door naar rechts te gaan omdat de weg rechts in
routeopdracht 65 niet als oriënteringspunt is gebruikt.
Nogmaals over het parkeerterrein en de voor de derde keer RC T noteren.
Opvanger.
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Uitleg Traject 3
Uitzetter: Paul van Os

Pijlen van die bolle

opdracht

motivatie

goed

Het ruitje betekent dat de situatie overzichtelijk is. Maar dat wil
nog niet zeggen dat de situatie klopt. Dus toch niet zomaar
uitvoeren. Omdat u, wanneer u de rotonde oprijdt, niet naar
links mag, mag deze weg ook niet getekend zijn. U blijft de
rotonde rijden tot u voor een tweede maal bij de N komt, die u
door laat gaan met opdracht 3. Altijd RC M noteren.

NN
M

fout

2.

6.
Aan de losse stenen heeft u natuurlijk geen boodschap.
Niet dat u er nou direct overheen moet rijden, u kunt gewoon
de opdracht uitvoeren. Omdat u dat dan al gedaan heeft, doet
u het niet nogmaals op de volgende situatie en komt u ook niet
bij de foute RC Z.

Z

7.
De situatie waarop u voorrang moet verlenen was er wel. Maar
het verkeersbord aanduidende verleen voorrang ….enz. niet,
vandaar rechtdoor naar de controle Y.

Y

U zoekt hier niet naar een wegwijzer, maar naar een nogal
grillig weggetje rechts. Dat was hier echt niet, dus rechtdoor
naar RC P en niet naar de foute Q.

P

Q

R

S

8.

15.
“Hullerpad”

Op dit industrieterreintje allereerst viersprong rechts, dat was
geen probleem. Dan komt u op een volgende situatie, lijkende
op de BP hiernaast. Maar de naam werd aangegeven door een
verwijzend straatnaambord. In de echte wereld helemaal
duidelijk, maar volgens ons reglement mag het helaas niet.
Rechtdoor naar RC R die u door laat gaan met opdracht 17.
Bij de S komt u niet.

19.
De juiste spelling van paraplu is paraplu. Vroeger was dat
anders. Nu doorrijden naar de opvanger T.
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Uitleg Traject 3
Uitzetter: Paul van Os

Pijlen van die bolle

opdracht

motivatie

goed

fout

Allereerst komt u een boer tegen met de 'gestolen' controle
op z'n nek. Maar ja een RC moet een bord zijn, geen afbeelding.
Direct de hersteller HK-1L uitvoeren. U belandt dan bij een
'echte' controle, maar daar staat nog wat meer tekst op dan
alleen een U. Rechtdoor het prachtige weggetje op (vooral door
de geplaatste situatietekening).
Daar vindt u de routecontrole E.

E

U

22.

25.
Eerst iedereen langs de X.
Alleen de ingeslagen weg is ori-punt. U telt 2 overeenkomstige
situaties. Passeert RC V. Dan vindt u weer 2 van die situaties.
Dat is samen 4. De vijfde gaat u rechts en komt zodoende geen
tweede maal bij de V.
En dan allemaal langs de F.

XV

F

31.
Er staat een klaverblaadje bij de opdracht. Dat wil zeggen
dat ie juist is. Waarom zou u hem dan niet uitvoeren. Zo'n rood
knipperlicht bij de spoorwegovergang is overigens echt een
verkeerslicht hoor! Dat 'ding' met die drie stippen is alleen
maar een symbool. En staat dus eigenlijk voor elk model
verkeerslicht. M.a.w. niet naar de Y.

Y

37.
Tekstvalletje, op het straatnaambord staat Bisschopweg, met
dubbel s dus! Rechtdoor, over de mooie onverharde weg naar
routecontrole A.

A

Vanuit de bol moet u de gehele situatie kunnen overzien.
Wanneer u op de bol stond, dus voor de tekst 7A, dan kon u de
tekst KATTENBROEKERWEG nooit in z'n geheel zien.
U werd opgevangen met de gouden controle B.

B

41.
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Uitleg Traject 3
Uitzetter: Paul van Os

Pijlen van die bolle

opdracht

motivatie

goed

fout

46.
De langste route lijkt via RC C te lopen. Maar wat zou u op
deze situatie hebben gedaan wanneer er geen BP-opdracht
voor handen was. U zou dan ook rechtdoor gereden zijn en
door de DLW links. Met andere woorden, door langs de C te
rijden, voert u geen opdracht uit.
De enige 'langste' route die overblijft is direct naar links (de
grijze lijn). Allemaal langs de bemande controle D.
Rechtdoor rijden, achter de driehoek met de RC P om.
U vindt deze driehoek tussen opdracht 51 en 52.

56.

♦

De langste route lijkt rechts, links en weer rechts langs RC E.
Als u zag dat de weg langs RC E onderbroken is, dan kom je tot
conclusie dat de situatie niet klopt.
Niet de E noteren, maar meteen rechtdoor naar de F.

C

D
P

F

E

58.
Net voorbij het tankstation en de viersprong stonden een
controle en een paddenstoel naast elkaar. Mooie, kloppende
en uitvoerbare bol-pijl.
Laat u niet in de maling nemen en schrijf de foute P niet op!

P

60.
Een prima kloppende situatie. En voor de overzichtelijkheid ook
nog voorzien van een ruitje. Er was geen enkele reden om (3x)
bij de controle G te komen.

GGG

62.
De weg links van u moet geen asfaltweg zijn, maar Asfaltweg heten. Dat was in eerste instantie niet het geval. U werd
nog een keer in de gelegenheid gesteld om het fout te doen. U
vond links van u een weg met daarin het straatnaambord
Asfaltweg. Maar helaas, daarnaast stond nog een ander
straatnaambord.
Dus niet langs de H, niet via de I, maar naar de L.

C-T-E-Classic-Youngtimer klasse

L

HI
3-3

Uitleg Traject 3
Uitzetter: Paul van Os

Pijlen van die bolle

opdracht

motivatie

goed

fout

70.
Hier was geen schrikhek getekend (daar is helemaal geen
symbool voor opgenomen in het reglement), maar een stuk
rails met wat zijweggetjes.
Langs het 'spoor' rechtdoor naar RC J.
U haalt op de hierop volgende rotonde nog een controle K.

JK

74.
Dit was niet de Appelstraat, maar de Appelsestraat.
Opgevangen met de N.

N

78.
De langste route is weer de grijze lijn, u komt dus niet langs de
controle M.

Zoals u op nevenstaand plaatje kunt zien: het inrijverbod
geldt pas na 600 m. U gaat hier niet gedwongen naar rechts,
maar rechtdoor naar de Q, één van de weinige keercontroles
van dit traject.

M

Q

81.
Echt niet overzichtelijk, deze rotonde. Extra rondje via de O.
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49e Nacht van Weesp
Uitleg Traject 4
We zijn er (bijna) klaar mee

Uitzetters: Frank en Annamarie Mijling
Als je na de start via de juiste route het parkeerterrein van de Lidl verlaat, kwam je langs iets dat op
een routecontrole A&F lijkt. Maar op een RC mag
maar 1 letter staan en zeker geen 2 met ook nog
een ‘&’. Als je langs de ‘RC’ F of wat daar op leek
kwam heb je eigenlijk een fout gemaakt.
Zowel A&F als F hebben we niet fout gerekend.
Zie het maar als een groet met een knipoog van ons:
Leuk dat je er bij was en mee deed.
De RC A is natuurlijk wel serieus.
Na RC A kan je wel naar links, maar niet rechts tussen
de gebouwen door. Daarom even terug rijden langs
RC A om de lijn op het juiste punt op te halen.
De tweede keer ook schrijven natuurlijk.
Voor blokkade 1 verlaat je de lijn door gewoon
rechtdoor te rijden naar RC P.
Je wil de ingetekende lijn weer ophalen direct na de
blokkade door een stuk tegengesteld te rijden en
langs het strand een keerlusje te rijden.
Helaas komen we niet verder dan keercontrole RC D

Bij RC R word je gedwongen de lijn te verlaten.
Dus rechtdoor en linksaf om de lijn weer verder te
volgen. Voorbij het water niet ‘rechtsaf’ RC S halen.
Je verlaat de lijn voor de blokkade 2 daar weer.
Ook niet naar RC C, dat is tegengesteld en dat willen
we zo min mogelijk doen.
Daarom rechtdoor naar RC O om via de witte weg
weer terug te rijden tot net na de blokkade.
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Ook nu wordt dat onmogelijk gemaakt door de keer
opdracht. Je mag nu wel terug rijden om via RC C
achter de blokkade proberen te komen.
Omdat wij als uitzetters je dat niet aan willen doen
mag je bij RC M weer omkeren en DMIL laat je
doorgaan met de ingetekende lijn naar Punt X.
Daar vond je RC X.
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49e Nacht van Weesp
Uitleg Traject 4

Uitzetters: Frank en Annamarie Mijling

We zijn er (bijna) klaar mee

Op kaart 2 kom je langsrijder RC F tegen.
Daarna RC L.
RC U stond wat verder van de weg richting het
fietspad. Op de kaart zou je daarlangs weer zo vroeg
mogelijk op de ingetekende lijn terecht komen.
Omdat op het fietspad een paar nare paaltjes staan
hoefde je daar niet echt naartoe of overheen te
rijden.

Op de rotonde bij de Vogelweg bij Almere-Hout: RC T

Bij Punt Y uiteraard een RC Y
Niet naar rechts de dijk oprijden langs RC J.
Daarmee mis je een stukje van de ingetekende lijn.
Die haal je op door naar links de dijk op te rijden en
dan via de goede RC B te rijden.

J

Net voor blokkade 4 kan je de lijn verlaten door de
dijk af te rijden. De blokkade sluit alleen de
ingetekende lijn op de dijk af.
Door langs RC R de dijk weer op te rijden mag je dan
weer gewoon verder. Dus niet boven Skagerplaas
langs, dat is langer, langs RC J (lees: fout).

Doordat we een stukje door Almere-Haven moeten,
moeten we ook alle vervelende drempels aldaar
nemen.
Door die moeite wordt je dan beloond met een RC I.
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49e Nacht van Weesp
Uitleg Traject 4

Uitzetters: Frank en Annamarie Mijling

We zijn er (bijna) klaar mee

Op industrieterrein De Steiger volgt de lijn de route:
a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-en verder.
Tussen d en e RC T.
Tussen f en g is geen weg ,
daarom een nieuwe route zoeken naar g.
Die route loopt als volgt: f-n-d-e-o-p-m-g.
Tussen d en e nogmaals RC T.
Bij m even opletten dat je niet door de bermlijn rijdt,
maar om het perkje heen.
Daarachter stond de gouden RC M
Bij j RC U

Bij industrieterrein Gooisekant krijg je eerst RC G.
De hersteller op die controle (AB: 1R) geldt alleen
voor de AB-klasse. Je kan die gewoon negeren en
door naar het parkeerplaatsje met RC J
Helaas kan je de lijn niet volgen om de parkeerplaats
af te rijden, maar dat zal geen probleem hebben
gegeven.

Langs het Pierre de Coubertinpad (volgens het
straatnaambord) achter het sportcomplex RC E
Bij Punt Z RC Z
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49e Nacht van Weesp
Uitleg Traject 4
We zijn er (bijna) klaar mee

Uitzetters: Frank en Annamarie Mijling
In Almere kon je de parkeerplaats niet afrijden.
Hier kon je niet via de lijn de parkeerplaats op.
Als je de lijn op de juiste manier ophaalt, wat je
natuurlijk hebt gedaan, dan heb je RC K op je
controlekaart geschreven.
Over de sportvelden is geen weg, dus ophalen op de
andere parkeerplaats.
Daar kreeg je RC A.

Bijna klaar, maar nog wel even opletten.
RC S was niet al te moeilijk natuurlijk.
(de rest ook niet eigenlijk…

)

Volgende is RC V
Daarbij wel even zien dat RC V niet op de lijn staat.
Dus nog even terug naar de lijn om RC W mee te
krijgen.
Daarna is het tijd voor de Finish.
Hopelijk hebben we volgend jaar de 50e Nacht.
Gewoon volgens schema.
Graag zien we je daar.
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