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Volledige lijst controles
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Situatie 1

Route: a‐b‐c‐a‐b‐f‐g‐e‐d
Op pijl 1 zit een staartje waardoor er een extra rondje gereden moet worden; RC A. Aan het einde
van pijl 2 ligt een driehoekje, hier achterlangs (via f‐g‐e) omdat de weg aan de binnenkant (f‐e) niet
op de kaart staat; RC C (RC B is fout).
Situatie 2

Route: a‐b‐c‐d‐e‐b‐a
Bij d een dwangpijl naar rechts. Het opnamepunt is nu e richting b (= RC G). Kortste route is via d‐f‐e.
Niet keren op de keerlus bij g, RC F is fout (Zie TRK2, Art. 2).

Situatie 3

Route: a‐b‐c‐d‐e‐f‐g‐h
Bij d blijkt d‐e niet aanwezig. Nu een herconstructie maken om de route bij e richting f weer op te
nemen. Dit kan alleen maar via d‐k‐f‐g‐i‐j‐e (RC K). De route via d‐k‐l‐k‐d‐c‐b‐j‐e gaat tegengesteld
over pijl 5 (RC 10 is fout). Hierna kan de originele route verder gezet worden langs RC H.
Situatie 4

Route: a‐b‐c‐d‐e‐f‐g‐d‐e‐f
De start van pijl 8 ligt op de N290. Deze kan vanuit de huidige richting (a‐b) niet bereikt worden.
Hierdoor zal er in een lus omheen gereden moeten worden. Het resultaat is 2x RC L.

Situatie 5

Route: a‐b‐c‐d‐e‐d‐c‐f
Bij c, het rechtse pad de dijk op RC 6. Hierdoor is d‐e onbereikbaar, niet opnieuw proberen via het
linkse pad (b‐d). Deze staat niet op de kaart, RC 4 is fout. De route kan nu richting f vervolgd worden.

Pijl 11: Een klein uitwasje over de oprit van een aanliggend terrein, RC N.

Pijl 14: Rechtsaf de dijk op om RC P mee te nemen.

Situatie 6

Route: a‐b‐c‐e‐f‐d‐l‐j‐h‐i‐k
Goed opletten op het verloop van alle dijkjes. Vanaf pijl 15 rechts aanhouden helemaal tot bij f
waarna je een scherpe bocht maakt terug richting pijl 16. Bij pijl 17 ook weer het staartje van de pijl
meenemen door achterlangs de driehoek j‐h‐i te rijden.

Net voor pijl 18 in Vogelwaarde staat het eerste stukje van de hoofdweg niet op de kaart. Hierdoor
moet je omrijden via het witte paadje rechts ervan. De beloning hiervoor is RC V.

Pijl 19: Rechtsaf onderlangs de dijk voor RC W.

Situatie 7

Route: a‐b‐c‐d‐e‐f‐d‐g‐h‐j
Bij b blijkt de weg b‐c niet aanwezig. Nu omrijden via b‐k‐c om de route op te halen. Vervolgens blijkt
bij d het niet mogelijk om richting e te rijden; RC 9. Niet proberen links achterlangs het gebouw te
rijden, deze staat niet op de kaart (RC 11 is fout). Het opnamepunt is nu e richting f. Dit gaat via d‐g‐
h‐i‐e. Bij f RC U. Als laatste bij h‐j gaat pijl 23 onderlangs de dijk. Hier kom je RC Y tegen.

Pijl 24: Bovenlangs de dijk staat RC X.

Tussen Pijl 25 en 26 is de keus om na de rotonde via de Tweede verkorting (linkse weg) of via de
Derde verkorting (rechtse weg) te rijden. De eerste is de juiste (stempelcontrole). Halverwege de
Derde verkorting ligt er een sloot over de weg (RC B is fout).
Nu Terug richting de finish rijden via Nieuwe Molen. Onderweg kom je de opeenvolgend RC F, RC A
en RC D tegen.

