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Uitleg Instapklasse
De Routecontroles waren opgesteld op of in de nabijheid van de volgende situatie’s:

Situatie
6
13
17
23
24
27
28
29
36

Controle
A
Z/J
Q
P‐st
18
19
M
Stempel
G

Situatie
38
39
44
45
47
49
50
58
59
62

Controle
E
N
BRC
V
S
Stempel
V
A/O
B
I

Op het kaartfragment op de volgende pagina zijn de Groene RC’s goed, in rood weergegeven zijn fout of
voor een andere klasse.
Volgens de Ideale route is dit de correcte volgorde:
A‐Z‐Q‐P‐18‐M‐st‐G‐E‐N‐brc‐V‐S‐st‐V‐A‐B‐I‐st‐U‐X‐F (VTC 1)
Na VTC 1 tot aan VTC 2 (start deel 2) geen RC’s geplaatst.

Uitleg Tourklasse
Baril zonder tegengesteld rijden, houdt in dat je de gewenste kortste
route vooraf moet intekenen. Bij eventuele hercontructies moet je
dus weten in welke richting de te rijden omweg heeft.
In deze uitleg is de constructie rondom de blokkade in het grijs
weergegeven (tenzij ander aangegeven).
Bij vertrek vanaf het Plein links de route volgen tot aan de rotonde
net buiten Zaamslag. Hier tref je blokkade 1 aan. De constructie gaat
dan via Molenweg (RC A) terug naar de paralelweg van de Rondweg.
Via de rotonde over de N290 naar Zaamslagveer en rechtsaf
richting blokkade 2 in de Koning Willem III polder. De constructie
liep via Stoppeldijkveer, echter was in de driehoek de linker
aansluiting verdwenen. Hierdoor een foute RC J en een goede RC
Z.
RC P nog even onthouden voor de volgende blokkade..

Want na blokkade 3 was de kortste route om de route op te pakken
terug naar Stoppeldijkveer. Eerst kwam je langs RC 18 om via RC P en
RC Q de route weer op te pakken bij RC23. RC 11 was fout, want die
stond op de blokkade. Wie RC 14 heeft genomen, heeft een stukje
van de route gemist.
Resume kaart 1: A‐Z‐18‐P‐Q‐23
Om blokkade 4 in zijn geheel te kunnen rijden, was het beter over te
schakelen naar kaart 2.
De route rond blokkade 4 was a‐b‐c‐d‐e‐f‐g naar blokkade 5.
Op blokkade 4 stond foute RC 19. Via RC M werd bij c de route
afgeblokt door een DLW.
Hierdoor verschuift het opname punt naar e en moest een zo kort
mogelijke herconstructie worden gereden. Hierbij was het opletten
voor de ingetekende lijn, die van Kampensche Hoek naar Poonhaven
gaat. De herconstructie was c‐f‐g‐h‐i‐e (blauwe route), om vervolgens
de ingetekende lijn e‐f‐g naar blokkade 5 weer op te nemen.
Hierdoor moest je dus 2x langs de stempel.
Resume: M‐st‐st

De route rondom blokkade 5 is als volgt:
a‐b‐c‐d‐e‐f‐g‐h‐i‐j om te vervolgen met f‐g‐h‐i‐k.
Nog voor het Vogelfort RC G en bij de Oude Stoof RC R. Nog
voor het opname punt RC M. Route vervolgen langs RC R en
RC H richting blokkade 6.
RC E stond links geplaatst, en RC N was voor de andere
klassen daar geplaatst. Beiden foute controles.
Nog voor blokkade 6 was de BRC geplaatst waar de IPT 1:00
uur was. Deze genoteerde tijd is bij een gelijk aantal
strafpunten bepalend in de ex‐aequo regeling.
Resumé: G‐R‐M‐R‐H
Verder ingetekende lijn via RC V volgen richting blokkade 6. Deze
blokkade via Ossenisse naar de Langeweg, waar voor de afslag met de
Groenstraat RC S was geplaatst. Via de Zeestraat richting blokkade 7.
Voor blokkade 7 de ingetekende lijn via RC A volgen. RC O stond
buiten de ingetekende lijn, en RC B op de blokkade. Deze waren beide
fout.
Het opname punt na blokkade 7 lag links van RC A onderaan de afrit
van de zeedijk met de Kanaaldijk. Om dat punt te bereiken via
Zeedorp, de Langeweg (RC S), de Zeestraat en de Westdijk naar RC A.
Hier kon de route richting blokkade 8 worden opgepakt.
Resumé: BRC‐V‐S‐A‐S‐A
Voor blokkade 8 en 9 naar kaart 3.
Op de route naar blokkade 8 RC I. De eerste
boerderij geen aansluitende weg, dus tweede weg
links (foute RC P – linksgeplaatst) en via RC K de
route oppakken op de Kampensedijk richting
Poonhaven.
Bij Poonhaven links geplaatste RC C (fout) en RC L.
De geplaatste RC U was voor de Instapklasse.
Via de Kamperseweg naar het de laatste samenkomst van wegen voor blokkade 9
waren op de route geen controles geplaatst. Diegene die via het fietspad de route na
blokkade 9 hebben opgepakt, hebben de kortste route gepakt, maar was dus fout
De moeilijkheid is tot het eind bewaard. Bij blokkade 9 moest je echt rekening
houden met de routeopdracht, Baril niet tegengesteld rijden, maar ook de reeds
eerder gereden route enkel in dezelfde richting gebruiken.

Hierdoor ontstond er een hele lange constructie waarbij je alle kennis van vorige blokkades moest
meenemen. Want ook na het fietspad mocht de eerste berijdbare weg naar links niet gereden worden. In
de constructie van 8 naar 9 had je die van noord naar zuid reeds gereden.
De geconstrueerde route moest richting Kampersche Hoek gevolgd blijven worden in de richting van
Poonhaven. Net voor Poonhaven link richting het opname punt van blokkade 4. Via RC st kon bij Camping
Hellegat de route via de Eendragtweg richting de Griete worden opgenomen. Hierdoor kwam je langs RC I
en RC T. Zie onderstaande constructie in rood.

Richting VTC 1 weer terug naar kaart 1.
Langs de Paardendijk nog een RC X en dan net voor VTC RC F.
Resumé blokkade 8 tot aan VTC: I‐K‐L‐st‐I‐T‐X‐F

Uitleg Sportklasse
Vanaf de start geen probleem Pijl 1 te
rijden. Opname punt van Pijl 2 is bij
Stoppeldijkveer over de N290 (route in
grijs). De wegaansluiting blijkt niet
aanwezig te zijn, dus doorrijden over de
N290, bij en na de rotonde rechts terug
over de paralelweg naar Stoppeldijkveer
(herconstructie in geel). Goede RC B.
Diegene die bij Zaamslagveer de route
onderlangs wilden oppakken kwamen langs een foute RC Z of J.
Pijl 3 zou voor de ervaren Sportklasser geen probleem mogen opleveren. Pijl
3 werd geblokkeerd door RC 18, keren en route oppakken via RC Q naar RC
11 (RC 14 links geplaatst). Deze doorsteek mag dus niet gereden worden,
route oppakken via RC P en RC Q naar RC 23. Route naar 4 afgeblokt, keren
en route oppakken via blauwe lijn (ook hier RC 14 links geplaatst).
De deelnemer die bij RC 11 direct naar RC 23 is gereden zou worden
afgeblokt bij RC 14

Van pijl 3 naar 4 stuit je op RC 19. Via RC M de voet van de pijl alsnog oppakken. Echter de voet van de pijl
wordt afgeblokt door een DLW.
Een herconstructie maken waarbij de ingetekende lijn van pijl 11 naar 12 in voorwaartse richting moet
worden opgenomen. Volgens de route opdracht had je deze eerst moeten tekenen. Dat betekent dat na
stempel de route op de dijk rechts richting Kampersche Hoek moet worden gereden.
Via de Kamperseweg en Poonhaven RC C kan alsnog pijl 4 worden opgenomen. Pijl 4 wordt afgesloten met
dezelfde stempel. Weg vervolgen richting pijl 5.
Route : B–18–Q–11–P–Q–23‐19‐M‐st‐C‐st.

Op pijl 5 werd je al snel gedwongen een herconstructie te
maken over Vogelfort, en kon je de pijl oppakken bij RC E.
De weg naar rechts was hier niet, dus via RC H (kortst
route) over de Plattedijk en via RC D (blauwe route).
Omdat de weg naar links er ook niet is, nogmaals via RC N,
RC D naar RC E. De pijl werd afgesloten met RC N.
De links geplaatste RC M en RC R, waren bedoeld voor de
overige klassen
Pijl 5: E – H – D – N – D – E – N

Om pijl 6, 7 en 8 goed te kunnen rijden had de
geconstrueerde route vooraf ingetekend moeten
worden. De geconstrueerde route :
a‐b‐c‐d‐e‐f‐g‐h‐i‐j‐ g‐k‐b‐c‐d‐e‐l‐m‐n‐a‐c‐d‐e‐f‐g‐k‐o.
Op wegvak b‐c RC BRC die bij de eerste passage de
doorkomsttijd heeft genoteerd, op wegvak d‐e RC V, en
wegvak g‐k RC S
Route a‐b‐c (RC BRC) d‐e is te rijden. Wegvak e‐f is niet
berijdbaar: herconstructie via d‐e (RC V) p‐f. Ook
wegvak f‐g is niet te berijden. Daarom bij f
herconstructie om bij g op te nemen, rekening houdend
met de voorwaartse richting. Herconstructie via f‐d‐e
(RC V) p‐h‐i‐j‐g. Omdat de afslag links er niet is,
constructie oppakken bij h via g‐k (RC S) b‐c (RC BRC) d‐
e (RC V) p‐h. Wegvak f‐p is fout, was in een eerder
herconstructie al eens andersom gereden.
Pijl 6 afmaken en geconstrueerde route oppakken via i‐j‐g‐k (RC S)‐b‐c (RC BRC) d‐e (RC V) l‐m. Doordat je
pijl 6 en 7 nu volledig hebt gereden ben je alle voorkennis weer kwijt, met uitzondering van de route
opdracht: niet tegengesteld rijden en eerder gereden routes niet tegengesteld rijden.
Van 7 naar 8 loopt daarom de route via n‐a‐c‐d‐e (RC V) f‐g‐k‐o. Wegvak d‐f mag niet gereden worden
vanwege de route opdracht (alle wegen maar slechts in één richting). Daarom volgt bij e herconstructie via
p naar f, en bij f weer vervolgen via d‐e (RC V) p‐h‐i‐j‐g. Hier wordt de geconstrueerde route g‐k‐ (RC S) naar
o opgepakt
Resume: BRC‐V‐V‐S‐BRC‐V‐S‐BRC‐V‐V‐S.

De route van Pijl 8 over Pijl 9 naar de voet van Pijl 10 mag geen probleem opleveren. Pijl 9 ingetekende lijn
RC A en RC B boven op de dijk. Foute RC O.
Herconstructie(s) pijl 10:
De foute RC I voor Camping Hellegat stond voor de Tour en
Instapklasse.
Bij het rijden van Pijl 10, blijkt de afslag rechtsaf er niet te zijn.
Tijdens het volgen van de herconstructie (gele route) stuit je bij
Kampen op een DLW.
Nieuwe herconstructie maken die loopt van Kampen naar Keizerrijk
(nog niet eerder gereden) over de voet van Pijl 4 naar het opnamepunt
op pijl 10 (blauwe route).
Deze herconstructie wordt afgeblokt door RC 19. Nieuwe
herconstructie via RC M en Stempel kan de route bij het opname punt
worden opgepakt.
Na pijl 10 langs de zeedijk naar de voet van pijl 11 via RC T.
In de herconstructie van pijl 11 langs RC S over de Kampense weg terug pijl 11 oppakken. De kortste route
van 11 naar 12 liep via Poonhaven RC C naar de Kampensche Hoek. In de driehoek voor Poonhaven een
links geplaatst RC L.
De route van 12 naar 13 ging langs RC T over de voet van pijl 11 langs
RC S richting de Val, omdat de Paardendijk na de Griete volgens de
kaart een fietspad is. Hierdoor een foute RC X. Om de voet van pijl 13
op te nemen 2x langs RC W.

De laatste grap voor VTC 1
was het bromfietsteken
Diegene die dit aanzag voor
een fiets heeft een foute RC Z
genoteerd, terwijl de RC F
langs de Drieweg correct was.
Een bromfietsteken is niet in
de uitgereikte legenda opgenomen.
Resumé: 19‐M‐st‐T‐S‐C‐T‐S‐W‐W‐F.

