
Van Naar Controles Uitleg Pijlen Gekleurde Wegen 

TC2 pijl 1 PL Zo min mogelijk oranje

pijl 1 pijl 2 QPL Niet door, maar langs nummerbolletje 1 (er loopt een gele weg omheen)

pijl 2 pijl 3 U Kortste route

pijl 3 pijl 4 US Niet min of meer rechtdoor, die weg is deels grijs. Zo min mogelijk oranje én niet tegengesteld rijden!

pijl 4 pijl 5 T Zo min mogelijk oranje naar de voet van pijl 5 (haakje!)

pijl 5 TC3 C Zo min mogelijk oranje naar TC3 via pijl 10, want daaronder ligt immers een gele weg!

Controles Uitleg Grensbenadering Gekleurde Wegen
AB Grensbenaderen zonder door de lijn te rijden

CD Lusje rijden, maar niet door bermlijn

FEI Niet over een fietspad of een witte weg rijden

H Grensbenaderen bij De Driehoek

GJ Niet door Koogerveld rijden (witte weg)

MK Niet over wit, door bermlijn of over fietspad

OO Lusje maken over de parkeerplaats bij het strand

N Niet over de snelweg (alleen geel, oranje en rood rijden)

Van Naar Controles Uitleg Pijlen kortste, Punten op één na kortste route 

TC3 punt 6 ED De op één na kortste route is tussen de routecontroles door

punt 6 pijl 7 A Kortste route via pijl 8

pijl 7 pijl 8 GA Naar de voet van pijl 8 zonder tegengesteld te rijden

pijl 8 pijl 9 AG Naar pijl 9 zonder tegengesteld te rijden

pijl 9 pijl 10 BB Naar de voet van pijl 10 via pijl 10

pijl 10 pijl 11 R Dwars door Den Burg tussen de kruisen door is het kortst; nu mogen witte wegen wél gebruikt worden…

pijl 11 pijl 12 SU Kortste route

pijl 12 punt 13 WX Niet het lusje rijden, want tegengesteld rijden mag niet. Tegen de wijzers van de klok in naar punt 13

punt 13 pijl 14 XY Kortste route naar de voet van pijl 14

pijl 14 punt 15 YA Niet langs TC1 (mag je maar één keer langs), wel achter het driehoekje langs

punt 15 punt 16 Z De op één na kortste route loopt via de witte weg door Oosterend…

punt 16 TC4 TBV Naar een TC op één na kortst! Niet contra de route naar pijl 10 én niet de op 2 na kortste route rijden…
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Van Naar Controles Uitleg Pijlen Gekleurde Wegen 

TC2 pijl 1 PL Zo min mogelijk oranje

pijl 1 pijl 2 QPL Niet door nummerbolletje 1 heen en vervolgens zo min mogelijk oranje

pijl 2 pijl 3 U Kortste route

pijl 3 pijl 4 US Niet min of meer rechtdoor, die weg is deels grijs. Zo min mogelijk oranje én niet tegengesteld rijden!

pijl 4 pijl 5 T Zo min mogelijk oranje naar de voet van pijl 5 (haakje!)

pijl 5 TC3 C Zo min mogelijk oranje naar TC3 via pijl 10, want daaronder ligt immers een gele weg!

Controles Uitleg Grensbenadering Gekleurde Wegen
AB Grensbenaderen zonder door de lijn te rijden

D Lusje rijden

EI Niet over een fietspad of een witte weg rijden

H Grensbenaderen bij De Driehoek

GJ Niet door Koogerveld rijden (witte weg)

M Niet door bermlijn of over wit

KOO Niet over fietspad, wel lusje maken over de parkeerplaats bij het strand

N Niet over de snelweg (alleen geel, oranje en rood rijden)

Van Naar Controles Uitleg Pijlen kortste, Punten op één na kortste route 

TC3 punt 6 ED De op één na kortste route is tussen de routecontroles door

punt 6 pijl 7 A Kortste route via pijl 8

pijl 7 pijl 8 GA Naar de voet van pijl 8 zonder tegengesteld te rijden

pijl 8 pijl 9 AG Naar pijl 9 zonder tegengesteld te rijden

pijl 9 pijl 10 B Kortste route

pijl 10 pijl 11 R Dwars door Den Burg tussen de kruisen door is het kortst; nu mogen witte wegen wél gebruikt worden…

pijl 11 pijl 12 SU Kortste route

pijl 12 pijl 14 XY Niet pijl 13 rijden, dat hoeft niet volgens de rijopdracht. Kortste route naar pijl 14 is via Spang

pijl 14 punt 15 YYA De op één na kortste route naar punt 15 loopt via punt 15 en routecontrole A

punt 15 TC4 AAZ Naar een TC op één na kortst! Dat doe je door na de ‘gratis’ 2e A nogmaals om de driehoek te rijden…
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Van Naar Controles Uitleg Pijlen Gekleurde Wegen 

TC2 pijl 1 FPLQ Zo min mogelijk oranje

pijl 1 pijl 2 U Let op het haakje aan pijl 2!

pijl 2 pijl 3 T Niet naar links, die weg is deels grijs

pijl 3 pijl 4 V Zo min mogelijk oranje naar de voet van pijl 4 (haakje!)

pijl 4 TC3 C Zo min mogelijk oranje naar TC3 via pijl 9, want daaronder ligt immers een gele weg!

Controles Uitleg Grensbenadering Gekleurde Wegen
AB Grensbenaderen zonder door de lijn te rijden

D Lusje rijden

EI Grensbenaderen langs routecontrole E en niet over een witte weg rijden

H Grensbenaderen bij De Driehoek

GJ Niet door Koogerveld rijden (witte weg)

M Niet door bermlijn of over wit

KOO Niet over fietspad, wel lusje maken over de parkeerplaats bij het strand

N Niet over de snelweg (alleen geel, oranje en rood rijden)

Van Naar Controles Uitleg Pijlen kortste, Punten op één na kortste route 

TC3 punt 5 ED De op één na kortste route is tussen de routecontroles door

punt 5 pijl 7 A Want volgens de rijopdracht eerst pijl 7 en daarna pijl 6 rijden!

pijl 7 pijl 6 G Kortste route (terug) naar pijl 6

pijl 6 pijl 8 AG Niet (een klein stukje) contra de route van 7 naar 6 naar pijl 8 rijden, maar via nogmaals routecontrole G

pijl 8 pijl 9 B Kortste route

pijl 9 pijl 10 R Dwars door Den Burg tussen de kruisen door is het kortst; nu mogen witte wegen wél gebruikt worden…

pijl 10 pijl 11 SUT Kortste route

pijl 11 pijl 12 X Kortste route

pijl 12 punt 13 YA Pijl 12 wijst de rechterweg in, dus niet langs de Y. Eén na kortst naar punt 13 is achter het driehoekje langs

punt 13 TC4 Z Naar een TC de op één na kortste route rijden bij dit kaartleessysteem!
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