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Kaart 1

Vanaf de start richting b rijden
Hoofdroute: b-c-d-e-f-i-j-h-i-j-k-l-m-n-o-p-w-v-t-x-y-z
Langs c-d RC A. Bij f RC 1, de route nu ophalen bij ij via f-e-g-h-i. Niet via f-k-j-h-i, dit is wel korte
maar tegengesteld met pijl 2. Langs e-g RC B, vervolgens bij h-i-j niet vergeten een vol rondje te
rijden. Het opnamepunt is immers de eerste i-j in de constructie, dus 2x langs RC C.
Daarna verder via j-k-l-m-n-o, langs RC E en verder via o-p-w. Bij w RC 5, de route ophalen kan nu
nog bij t via w-y-x-t-r-t. Bij y RC 6, t is nu niet meer bereikbaar. De route opnemen bij yz, bij z RC D.

Komende vanuit a, via a-b-c-d-e-f-g-h-i. Bij d niet direct naar f maar via e om zo de staart van pijl 6
mee te nemen. Hiervoor passeer je RC F. Vervolgens bij h-i passeercontrole RC H.

Hoofdroute: a-b-c-d-e-f-c-d-e-g-k-l-m-n-q-s-o-p-q-t
Bij d-e RC G, direct na e richting f RC 7 waardoor e-f-c niet meer te berijden is. Opnamepunt is nu
ce via e-g-j-b-c, bij g RC 8. c en e zijn nu beiden niet meer bereikbaar, de route vervolgen vanaf
gk. Bij k RC I (onderlangs de dijk) en daarna bij n RC 9. Opnamepunt is nu qs via n-o-p-q. Daarna
nogmaals het rondje om de originele constructie af te maken (s-o-p-q-t), hierdoor 2x langs RC M.

Hoofdroute: a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-j-k-n-h-i-k-j-e-o-p-q
Bij e-f RC O, bij l-j RC P. Daarna bij k RC 13, opnamepunt is nu nh via k-j-m-d-n. Niet via i-l-j omdat
er na een cijfercontrole gekeerd mag worden (RC P is fout). Bij d-n RC N, daarna weer langs i-k-j
richting de E.A. controle (weer niet via RC P). Na de E.A. doorrijden via o-p-q en wisselen naar kaart
2.

Kaart 2

Hoofdroute: a-b-c-e-f-i-h-j-i-h-j-k
Langs a-b RC Q. Bij c-e inrijverbod, opnemen bij ef via c-d-b-e. Na 300m RC 14, nu ef opnemen
via c-b-e. Bij i-h-j het volle rondje nog eens maken om het staartje van pijl 20 ook in de route op te
nemen, daardoor 2x langs RC R.

Hoofdroute: a-b-c-j-h-g-i-n-k-m-n-k-q-r-n-k-m-s-u-v
Bij c bestaat aansluiting c-j niet, de weg net ten zuiden van b-c, onderlangs de dijk is niet een
kaartweg. Het opnamepunt is nu jh via c-d-e-f-g-i-j, niet via e-h omdat deze onderbroken is door
water (stempel is fout). Onderweg langs RC T, RC X en RC U, nu alsnog langs de stempel bij h-g.
Bij n richting k onderlangs de dijk en langs RC Y, bovenaan de dijk direct rechtsaf en via m-n-k weer
verder. Langs r-n RC Z en nog een laatste keer onderlangs de dijk n-k-m voor pijl 25 (RC Y). Bij s
achterlangs de dijk via u en niet via t voor RC V.

Hoofdroute: a-b-c-d-e-f-g-h-j-g-k
Bij c en d ‘achterlangs’ rijden voor RC B en RC A. Bij e onderlangs de dijk voor RC C. Bij g langs RC D
(de opdracht is alleen voor de A klasse). Bij h RC 15. De route nu opnemen bij gk.

Hoofdroute: a-b-f-e-h-k-i-finish
De constructie gaat onderlangs omdat de route via b-j-m-k-i langer is (RC 17 is fout). Bij b dwangpijl
rechtdoor. Het opnamepunt is nu fe omdat dit de eerstvolgende samenkomst van wegen is.
Ophalen via b-d-c-b-f, niet ophalen bij e via d-e (RC 18 is fout). Bij d-c RC F en net voor de finish bij k-i
RC J.

