Uitleg kaart 1 instapklasse
Vanaf Camping “De Boerenhoeve” gaan we naar rechts de
zwarte lijn volgen. Langs de route kwamen we eerst de
control V tegen. In Nieuwvliet moesten we bij een
driehoekje naar rechts, en dan scherp links de groene lijn is
dus juist en dan had u de G.
Richting Nieuwvliet-Bad kwamen we de L en de 6 tegen, de
foute 6 stond in de eerste afrit om Nieuwvliet-Bad in te
gaan. In de Q-zone stond de BC. Tussen de manege en
“Groedse Duintjes” stond de J. Op de Gerard de Moorsweg
kwamen we pas weer een controle tegen ditmaal de M. Op
het einde van de weg maken we een klein knikje om
onverhard op te gaan R.
Onder Groede zit er weer een driehoekje in, die pakken we weer buiten om en dan hebben
we de L. Aan de kaartovergang stond er een A.

Uitleg Kaart 2 Instapklasse
Pijlen rit, dus van pijl naar pijl in tekenen.
Voor pijl 1 stond een scherprijder O aan de eerste T- splitsing. Dit is omdat de weg haaks op
de kaart staat getekend, en deze dient u dus ook zo te rijden.
Aan pijl 1 stond er een T boven op de dijk.
Van pijl 2 naar pijl 3 zat er een mooi stukje onverharde weg in en kwam u de E tegen.
Na pijl 3, einde weg rechts en 1ste links. Zo komt u bij “Nummer Een” Op de rotonde rechts
om pijl 4 op “Slikplaat” op te pakken. Na Slikplaat weer naar rechts richting pijl 5. Einde van
pijl 5 naar links stond de Q. Einde weg naar rechts en viersprong links om naar pijl 6 te gaan.
Van pijl 6 kwamen we bij BC op punt B.

Uitlag kaart 3 Instapklasse
Van de BC naar pijl 1 gaat via viersprong links. 8
Onder het viaduct links om het laatste stukje van pijl 1 te rijden.
De route naar pijl 2 gaat een stukje over pijl 3. Echter niet terug draaien, maar rechtdoor
blijven gaan op de Oranjedijk. Hier staat de 7.
De volgende viersprong rechtsaf naar pijl 2. Deze kan gewoon gevolgd worden.
U komt wel controle 22 tegen. De route naar pijl 3 gaat gedeeltelijk over pijl 1.
Nog wel even de O opschrijven.
Nu Pijl 3 rijden. Let op dat u achterom de parking bent gegaan voor de U.
Route vervolgen over pijl 4. 1e links 17, en einde links naar pijl 5. Controle 3.
Van pijl 5, linksaf naar punt C op de kaart.

Uitleg kaart 4 Instap
De kortste weg van C naar pijl 1 is over de onverharde weg E. anders een foute J.
De blauwe route.

Naar pijl 2 rijden we zo kort mogelijk langs de grens V H K. Naar pijl 3 hebben we een 18,
naar D op de kaart gaan we langs “Turkeye”, hier staan de N en de Z. Op de kaart overgang
stond de T.

Uitleg kaart 5 Instap
Ingetekende lijn van D naar Finish.
We volgen de ingetekende lijn richting Passageule polder – Pyramide. Controles H en 19
Vanaf de Pyramide gaan we over de Kapitalendam, P, de onverharde weg op richting
Biervliet. Op de ventweg voor Biervliet gaan we de Geertruidadijk op, daarna weer 1ste links
en na de bocht weer een dijkje af. Bovenop stond een U , beneden stond niks. De volgende
driehoek moet buiten om gepakt worden. Hier stond de 6, ging je
toch binnendoor, dan stond daar de A.
We gaan weer de 1ste weg rechts onverhard op om het volgende
driehoekje weer buiten om te pakken en direct weer een
driehoekje buiten om. Zo heb je de B en de X , (binnendoor stond
de R ) . Zie tekening hiernaast de groene route.
We vervolgen met de bocht mee naar links en einde van de weg
rechts over de parallelweg naar de Finish toe F en L.

