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Uitleg Instapklasse 
 

D Even een ommetje rijden langs controle D 

C Passeercontrole C 

E Passeercontrole E 

B 
Via het lusje over het zijweggetje: controle B. Deze staat in 2 richtingen vanwege de 
Sportklasse.  

Q Het doorsteekje door de dijk: controle Q 

K Passeercontrole K 

12-14 
Bij Schuddebeurs staan 2 getalscontroles voor de Sport- en Toerklasse. Deze staan niet op je 
route, dus negeren! 

Y Na 52 minuten komt u bij de Ex Aequo controle Y (als het goed is) 

X Goed opletten, na de Ex Aequo controle meteen scherprijder X 

L Passeercontrole L 

N Passeercontrole N 

O 
Controle O staat op de aprel waar de ingetekende lijn over loopt. De doorgaande weg is 
weggepoetst!  GENEUTRALISEERD VANWEGE VERPLAATSEN DOOR AANWONENDE 

P Passeercontrole P 

R Passeercontrole R 

S Even om het pleintje heen levert controle S. 

H Langs stempelcontrole H 

U Deze controle staat achterwaarts, dus die moet je niet hebben! 

V-Q 

Hier even opletten: De weg rechtdoor over de dijk is er niet (meer). Dus je rijdt via een vrije 
route zonder te keren het lusje bij controle V en pakt daarna de route weer op bij controle Q. 
Controle V staat echter niet op de ingetekende lijn maar op de vrije route dus deze NIET 
noteren.  

X Even onderlangs controle X want zo loopt de ingetekende lijn 

A Even om het pleintje heen: controle A 

B Bij Stoppeldijkveer bovenlangs het pleintje, de weg onderlangs ontbreekt ook op kaart 

D Even van de doorgaande weg af levert controle D 

W Passeercontrole W 

K Passeercontrole K 

25 Controle  25 staat niet op je route, de ingetekende lijn gaat vlak ervoor naar links  

Y Vlak voor de finish nog passeercontrole Y 

FC 
Moe maar hopelijk voldaan komen we bij de finishcontrole. Een korte aflooproute volgt naar 
een welverdiend pintje. 

 


