Herfstrit 2021
Uitleg A klasse
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Kaart 1

Vanaf de start richting b.
Hoofdroute: b-c-d-e-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-u-v-w-y-z
Bij d passeercontrole RC A. Bij e via g naar h, niet via f-i-j. De weg f-i is onderbroken bij de
hoogspanningsleidingen (RC 1 is fout). Daarna via RC B en RC C door richting k, niet 2x langs RC C
vanwege de onderbreking bij f-i.
Na RC E op pijl 3 door naar pijl 4 via o-p-q. Voor q verkeersbord verplicht rechtdoor (RC 4 is daardoor
fout). Route alsnog opnemen bij q richting u via q-r-s-r-q. Bij r RC 3, nu direct door naar q. Voor q
verkeersbord verplicht rechtdoor (RC 4 weer fout). q-u is niet te berijden, opnemen bij uv via q-po-m-l-k-f-e-g-t-u. Na p RC 2, nu uv opnemen via p-w-v-u-t-r-s-r-t-u. Bij w RC 5, uv is nu nog
bereikbaar via w-y-x-v-u-t-r-s-r-t-u. Bij y RC 6, nu zijn u, v en w allemaal niet meer bereikbaar
(voorkennis). Route opnemen bij yz, bij z RC D.
Via pijl 5 passeercontroles RC F en RC H.
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Hoofdroute: a-b-c-d-h-i-m-n-o-p-q-r-t
Bij d bestaat aansluiting d-h niet, opnemen bij hi via d-e-g-h. Bij e RC G, bij g RC 8. Opnemen bij
hi via g-l-m-i-j-h, niet via g-e-f-c-b-j-h (= langer, RC 7 is fout). Bij m neerwaartse pijl, hi opnemen
via n-o-s-r-n-m-l-g-e-f-c-b-j-h, niet via m-n-r-s-o-p-q-r-n-m-l-g-e-f-c-b-j-h (= langer, RC 9 is fout). Op no langs RC J en langs r-n RC K met de instructie HKL NVH. Route opnemen bij t via r.
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Hoofdroute: a-b-d-c-b-d-c-e-f-g-h-j-k-p-o-l-k-p-i-h-j-n-m-f-e-c-q-s-t
Bij c richting b neerwaartse pijl, opnemen bij b via c-q-c-d-b-a-b. Bij c richting q RC 11, nu door via cd-b-a-b. Op c-d RC 10, a, b en d nu niet meer bereikbaar. Route opnemen bij ce. Op f-g RC O,
verderop bij k RC 13. Route opnemen bij ol via k-j-n-m-f-e-o, niet direct naar l vanwege het
uitstekende ‘staartje’ van pijl 12! Bij n-m RC P en bij e-o RC N. Bij o blijkt o-l niet aanwezig, nu lk
opnemen via o-p-i-h-j-n-m-l en dus nogmaals langs RC P. Bij l-k de route opnemen (voorkennis weg)
en weer via k-p de route proberen te vervolgen, dus nogmaals langs RC 13. Nu k-p weer niet te
berijden is de route nu ophalen bij pi via k-j-n-m-f-e-o-p (let weer op het staartje!), nogmaals via
RC P en RC N. Bij p de originele constructie vervolgen via p-i-h-j-n-m-f-e-c-q-s-t, bij n-m nu voor de
laatste keer langs RC P. Langs e-c RC 12, c en q zijn nu niet meer bereikbaar. De route opnemen bij
st via e-f-r-s. Bij f-r tijdcontrole, daarna bij t door naar kaart 2.
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Kaart 2

Hoofdroute: a-b-c-e-f-i-h-j-k
Als eerst langs a-b RC Q. Bij c-e inrijverbod (geen bestemmingsverkeer), ef ophalen via c-d-b-e.
Langs c-d RC 14, nu ef ophalen via c-b-e. Route vervolgen via f-i, dit mag omdat de voetbrug over
de weg ligt (dus niet via f-g-h-j-i waardoor je nog eens langs RC R gaat). Bij h-j RC R.
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Hoofdroute: a-b-c-j-h-g-i-k-p-l-m-n-o-s-u-v
Bij c bestaat aansluiting c-j niet. Niet via de weg onderlangs de dijk gaan, b-c moet volgens de kaart
op een dijk liggen. De herconstructie b-r-l-p-k-i-j, langs RC Z is dan ook fout. Nu opnemen bij jh via
c-d-e-f-g-i-j, niet via e-h omdat deze door een sloot onderbroken is (het modeverschijnsel ‘water
over de weg’, aldus Rob de Vries). Bij c-d RC T en bij e-f RC X, de stempel op h-g om
eerdergenoemde reden niet. Bij i-j RC U en vervolgens de stempel bij h-g.
Bij k blijkt de weg niet naar p te verlopen maar naar l. De route nu ophalen van pl via l-m-n-o-p. Bij
l verloopt de weg van de dijk af niet naar m maar naar n, gezien dit al een herconstructie is, maakt
dit niet uit. Via n-o (RC Y) verder naar p. Nu de route vervolgen l-m-n-o-s-u-v, bij l loopt de weg nog
steeds naar n. Nu mn ophalen via n-o-p-l-r-q-m, weer langs RC Y en bij q-m langs RC W. Voor een
laatste keer bij n-o langs RC Y.
Bij s de dijk op en achterlangs via onverhard pad u (RC V), niet via de asfaltweg t naar v.
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Hoofdroute: a-b-c-d-e-f-g-k
Bij zowel c als d achterlangs rijden voor respectievelijk RC B en RC A. Bij e links onderlangs de dijk
voor RC C (de weg over de dijk staat daar niet op de kaart). Net voor g RC D met de instructie A: 1L.
Nu de route opnemen via g-h-g-k, bij h mag er gekeerd worden vanwege de wegwijzer. Dit hoeft dus
niet via h-i-h of h-j-g. RC 16 en RC 15 zijn daarom beiden fout.
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Hoofdroute: a-b-f-e-h-k-I (let op: niet via a-b-j-m-k-i construeren, dit is langer!)
Bij b dwangpijl rechtdoor. Nu fe ophalen via b-d-c-b-f, niet ophalen bij e richting h, f is namelijk de
eerstvolgende samenkomst van wegen door het bestaan van het verstopte weggetje g (RC 18 is
fout). Bij d-c RC F en vervolgens bij k-i, op pijl 20 RC J.
Als laatste NIET direct naar de finish. Er is namelijk nog een pijl 21(!). Gezien de uitzetter bij de
Herfstrit van 2018 enkele klachten heeft ontvangen over het slecht vindbaar zijn van deze laatste
verstopte pijl, staat hij deze keer hopelijk iets duidelijker geplaatst:

Om de route af te maken moet er dus bij i nog doorgereden worden naar j-b-a-enz. en weer terug.
Bij j-b echter al de opvanger RC G met de instructie HKLL NVH waardoor er direct naar de finish
doorgereden kan worden.
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