
Uitleg kaart 1 Tourklasse  

Vanaf Start rechtdoor over de rotonde naar pijl 1, onderweg 
controle A. Na pijl 1 staat op het eerste kruispunt keercontrole 
24 en kunnen we dus niet rechtdoor. Dus gaan we rechts om 
over de onverharde weg controle O te noteren. Over de oranje 
weg is dit afgeblokt door het kaart teken N675, bermlijn,  
waardoor foute 21. De controle P staat vlak voor pijl 2. 

 

 

 Pijl 3 is een fietspad tot aan waar de punt van de pijl stopt. Na de pijl loopt 
het lijnstuk nog een stukje door zodat u deze nog mee kunt pakken. De 
controles worden dan Z L Z L. Naar pijl 4 gaat u achterlangs de driehoek en 
heeft u controle W voor langs stond de foute 6. Vanaf pijl 4 gingen we de Q-
Zone in waar ook de BC zich bevond. Naar pijl 5 staat de J en gaan we naar A1 
waar we over gingen naar de bol pijl situaties. 

 

Vanaf A2 gaan we weer terug op kaart 1 en verder met pijl 6 en 7. Net voor pijl 7 stond een S. Op pijl 7 stond 
controle K . De kortste route is over de grote weg naar pijl 8, waar controle J stond. 

 Van pijl 8 gaan we via de controles F en 
M naar pijl 9. De route door Groede is 
korter maar dit is een fietspad.  

Na pijl 9 nog controle R en dan gaan we 
naar de controle A op punt A. 

 



Uitleg kaart 2 Tourklasse 

Vanaf de A gaan we de ingetekende lijn volgen. Aan de eerste T-splitsing stond een 
scherprijder O.  Boven op de dijk stond een T .  
Voor de 1ste barricade moest u rechtsaf de onverharde weg op, waar u de controle 
E tegenkwam. Op het eerstvolgende kruispunt gaan we links, terug naar de 
ingetekende lijn. Zo heeft u de 1e barricade op de kortste manier omzeild, en zo 
veel mogelijk van de ingetekende lijn gereden. 

 

 
Onderweg naar de 2de barricade komt u de U tegen.  
Aan buurtschap Nummer Een gaan we van de 
ingetekende lijn af naar links, en komen we onder 
buurtschap Slikplaat er weer terug op (de groene lijn). 
Wel de grote lus pakken om het laatste stukje 
ingetekend lijn op te pakken voor de kruising. Hierdoor 
heeft u de controles D en B.  
Over de ingetekende lijn vervolgt u de route tot vlak 
voor de volgende barricade. 

Deze kan verder niet eerder opgepakt worden dan vlak 
voor de BC. 

Waar we hiervoor rechts zijn gegaan gaan we nu 
linksnaar de BC . 

 

Uitleg kaart 3 Tourklasse 

Grensbenadering, is niets meer en niets minder dan zo kort mogelijk 
langs de zwarte lijn rijden. 
De grens blijft dus aan de rechterkant van de wagen. 
Vanaf de BC krijgen we direct een dwangpijl zodat we niet naar de 
grens kunnen. De bedoeling is om hem bij de eerst mogelijke 
samenkomst van kaartwegen terug op te pakken. Dit echter zonder de 
route tegengesteld te rijden. We moeten dus een her-constructie 
maken en rijden met de dwangpijl mee richting het viaduct om via 
het viaduct over te steken naar Schoondijke toe. De route is 
hiernaast afgebeeld met een blauwe lijn. 
 
Helaas kom je na de dwangpijl een keer controle 8 tegen. We willen 
echter nog steeds naar het eindpunt van de blauwe lijn, daarom bij 
dat kruispunt een nieuwe her-constructie maken, en dus linksaf over 
de Statendijk en op de eerste mogelijkheid weer naar rechts. Dit om 
over het viaduct de blauwe lijn te vervolgen. 
Helaas aan de Oranjedijk komen we weer een keer controle 20 
tegen zodat we links moeten gaan en het  eerstvolgende kruispunt 
rechts en de eerste afslag rechts. Dit om de route over de ventweg 



te gaan rijden. (korter). Helaas, na het kruispunt met onverhard staat keer controle 22. Nu deze onverharde 
weg oprijden, en is de kortste route gewoon over het viaduct. 
De groene route is de juiste te rijden route. 
Let er op dat de parking nog wordt meegenomen, voor controle U 
 
Na het viaduct gaan we direct naar rechts en hebben we een ST na de stempel links parallel richting 
Schoondijke Q om daar nog steeds de grens daar op te kunnen pakken. Voor de rotonde staat een keer 
controle 23 mocht u toch nog via  Schoondijke iets op gaan halen (tegengesteld rijden). 

 

De ventweg blijven volgen. 
Onder de plaatsnaam Oostburg staat een keer controle 1 we gaan 
hierbij linksaf helemaal tot aan de parallelweg door dwangpijl. Let 
op dat we hier links gaan om niet tegengesteld te rijden.  
Controles Q K E . 
 
Bij Steenhoven gaan we boven over de dijk om de grens rechts te 
houden R zo rijden we door om de route op te pakken naar 
Waterlandkerkje  (groene route op afgebeelde kaartje). 

  
Aan Waterlandkerkje kunnen we het 
hoekje niet mee pakken anders rijdt u 
tegengesteld F.  
 
Bij Turkeye de controle W. Iets verder op kunnen we 
wel het lusje meepakken waarmee u beloont wordt met 
de controle Z.  

 
Vervolgens gaan we richting de benzine pomp waar u de lus linksom moet nemen. 
Hier staat controle T. 
 

Uitleg kaart 4 Tourklasse 

Omdat we al aan de afstand zitten voor deze dag, is de puntenrit als aflooproute gebruikt naar de Finishlocatie. 

Let op dat hier nog wel controles staan. De H voor punt 1, de F voor punt 2, en vlak voor de finish de L. 

 
Bedankt voor uw deelname. 
Uitzetters Florian en Joris. 
 

 


