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Uitleg DEEL 2

Instapklasse
Kaart 1 Ingetekende lijn van A naar B:
Vanaf de start bij Dalinga de route blijven volgen.
Onderweg komt u eerst controle S tegen (achter de rotonde Sluiskil).
Een eindje verder staat er een klein hoekje getekend richting het begin van het
fietspad, welke u een klein stukje in kunt rijden, en er direct weer uit. Hier
staat de controle I.
U vervolgt de weg in zuidelijke richting, richting de dijk. Echter bij de dijk
aangekomen moet u rechtsom naar links. Hier controle Z aan de bovenkant
van de dijk.
Bij de spoorlijn loopt er een stukje onverhard langs
het spoor. Hier staat controle U.
De volgende route is gewoon te rijden. Controle 18 is
de juiste, de rest is allemaal fout.
De Zandstraat oversteken voor controle A, en later
de stempel.
De route normaal blijven volgen waar verderop controle N
op het onverharde stukje staat.
Op de markt in Philippine aangekomen, kan er een lusje achterom de
parking worden gemaakt. Door hier af te slaan stond controle 21 aan
het begin van de weg. Doorrijden naar eindpunt van deze kaart voor
controle B.

Kaart 2 Pijlen rit kortste route van B naar C:
De kortste route intekenen van B naar pijl
1. Dit is de blauwe lijn op bijgaande
tekeningen. Niet via de control 13. In de
pijl zat een klein hoekje naar rechts. Hier
stond controle 11. Verderop de stempel.

Pijl 2 begon net achter de driehoek bij controle K.
Doorrijden naar pijl 3 levert onderweg nog de controle
A op.
Op pijl 3 weer achterom de driehoek voor controle O.

Op pijl 4 stond de controle V en op pijl 5 stond de controle X.
Eindpunt van deze kaart was controle C. Alle overige controles
waren fout voor jullie klasse.

Kaart 3 Pijlen rit kortste route van C naar D:
Hier weer de ingetekend lijn volgen. U heeft als
het goed is de volgende controles opgeschreven:
14 ; M ; 20 ; K ; P ; S ; D. De hoekjes waar deze
stonden:

De rest waren gewoon controles waar men langs kon rijden.
Kaart 4 Ingetekende lijn van D naar Finish:
Controle 19 stond aan de linkerkant, dus deze was niet voor
jullie bedoeld. Wel controle F op de Wulpenbek. Vervolgens
doorrijden naar “de Knol”, om achterom de boom controle J
op te schrijven.

De ingetekende lijn blijven volgen en controle K
nogmaals opschrijven, welke we ook op de
vorige kaart hebben gehad.
Nu komt het moeilijke gedeelte.
Het volgen van de pijlen welke aangeven hoe
de route eerst gereden dient te worden.
De juiste volgorde van de controles was als
volgt:P – R – E – T ‐ P ‐ T ‐ B ‐ W

Vervolgens doorrijden tot de 2e rotonde bij Sluiskil,
om de controle E te noteren, en dan door naar de
Finish. Controle E was verwisseld met de controle F
uit deel 1.

Tour/Oldtimer
Kaart 1 Puntenrit van A naar B:
Vanaf de start bij Dalinga gaat u naar punt 1 op de kaart.
Onderweg komt u eerst controle S tegen.
Punt 1 staat aan het begin van het fietspad, welke u een
klein stukje in kunt rijden, en er direct weer uit. Hier staat de
controle I.
U vervolgt de weg in zuidelijke richting,
richting punt 2.
Echter bij de dijk aangekomen is de
driehoek aan de linkerkant weggehaald.
Hierdoor controle Z aan de bovenkant van de dijk.
Punt 2 staat aan de andere kant van de
spoorlijn. Daarom dient u over het stukje
onverhard te rijden langs het spoor. Hier staat
controle U.
Weg vervolgen naar punt 3. De kortste route is via controle G,
deze daarom 2x aandoen. Eventueel de controle 13 en controle
16 zijn fout.
De weg vervolgen naar punt 4. Kortste route is
recht oversteken, hier staat controle A.
Einde weg rechts, en viersprong links
naar punt 5. Hier komt u de stempel
tegen.
Punt 6 is te rijden via controle N.
Punt 7 is een langs rijder richting eindpunt B.
Geen keerlus halen via controle 21
ivm tegengesteld rijden van de
route.
Op eindpunt B staat ook controle
B.

Kaart 2 Pijlen‐Punten rit kortste route van B naar C:
Van B naar pijl 1 de kortste route
intekenen, is einde links, einde
rechts, 1e links en 1e rechts.
Echter bij de 1e rechts komt u
controle 11 tegen. Dit betekent
dat u door moet rijden om de pijl
op het volgende punt op te
pakken. Daarom dient u langs de
stempel te rijden en vervolgens
bij controle K achterom de
driehoek te rijden. Via controle
A en controle O naar punt 2.
Uw constructie van punt 2 naar pijl 3 is nogmaals langs controle O, omdat hier water in de
driehoek is getekend.
De voet van pijl 3 is niet te rijden. U werd hier afgeblokt door
controle 12.

De kortste route naar punt 4 gaat via
controle V.
Daarna de kortste route naar pijl 5 gaat
over pijl 3, weer langs controle V, en
vervolgens controle X aan de voet van
pijl 5.
Doorrijden naar eindpunt C op de kaart
waar controle C staat.

Kaart 3 Ingetekende lijn van C naar D:
De driehoek welke er mooi staat ingetekend
wordt afgeblokt door controle 14.
Dit betekent dat er boven aan de dijk de route
weer moet worden opgepakt.
Helemaal rond rijden via controle M, door
Hoek, controle L om de route weer op te
pakken.
Vervolgens kan de ingetekende lijn
worden bereden tot aan controle 17.
Rechtsaf via controle M waar de route
achterom de dijk zou kunnen worden
opgepakt. Hier staat echter controle 20.

U vervolgt met het berijden van de ingetekende lijn, en kom controle K en controle P
onderweg tegen.

Bij de Wulpenbek staat controle S met
onderbord Sport: HK. Hier kunt u dus
normaal uw weg vervolgen tot aan
controle D waar het eindpunt is van deze kaart. De controle 19 staat voor u aan de
linkerkant, en dient dus niet genomen te worden.
Kaart 4 Ingetekende lijn met barricades (BARIL) van D naar Finish:
Barricade 1 omrijden via controle F was vast geen
probleem. Direct oversteken voor barricade 2. De driehoek
was eruit gehaald, waardoor controle J achter de boom
genomen moest
worden.

Barricade 3 omzeilen door terug te rijden naar de
rotonde, hier linksaf door de Altenastraat (controle K),
einde links om voor het spoor de ingetekende lijn weer op te pakken. Controle P.
Direct het spoor oversteken om barricade 4 te
omzeilen. Geheel rechtdoor rijden via controle R, grote
weg rechts, en 1e weg weer rechts. Controle E. Bij
controle T is er een gedeelte van de ingetekende lijn te
berijden. Na het spoor direct rechts (omrijden voor
barricade 5).
Nogmaals via controle R de grote weg op, maar nu door
blijven rijden tot men op de ingetekende lijn komt.
Eerste mogelijkheid rechts, en via controle W de route
weer naar rechts oppakken.

Dan gewoon de ingetekende
lijn volgen naar de Finish. Deze liep buitenom Sluiskil, omdat de
route door Sluiskil al bereden was in tegengestelde richting.
Onderweg controle F van het 1e deel vervangen door de controle E.

Sportklasse
Kaart 1 Puntenrit van A naar B:
Vanaf de start bij Dalinga gaat u naar punt 1 op de kaart.
Onderweg komt u eerst controle S tegen.
Punt 1 staat aan het begin van het fietspad, welke u een
klein stukje in kunt rijden, en er direct weer uit. Hier staat
de controle I.
U vervolgt de weg in zuidelijke richting, richting punt 2.
Echter bij de dijk aangekomen is de driehoek aan de linkerkant weggehaald.
Hierdoor controle Z aan de bovenkant van de dijk.
Punt 2 staat aan de andere kant van de
spoorlijn. Daarom dient u over het stukje
onverhard te rijden langs het spoor. Hier staat
controle U.
Weg vervolgen naar punt 3. De kortste route is via controle G,
deze daarom 2x aandoen.
Eventueel de controle 13 en controle 16 zijn fout.
De weg vervolgen naar punt 4.
Kortste route is een stukje door de Zandstraat, en
dan links af.
Hier komt u de stempel tegen. De route naar punt
5 is 3x einde weg links om nogmaals de stempel
aan te doen richting pijl 6. Niet via controle C
en/of controle A ivm tegengesteld
rijden van de al gereden route.
Punt 6 is te rijden via controle N.

Punt 7 is een langs rijder richting eindpunt B.
Geen keerlus halen via controle 21 ivm tegengesteld rijden van de route.
Op eindpunt B staat ook controle B.

Kaart 2 Pijlenrit kortste route en punten rit 1na kortste route van B naar C:
Van B naar pijl 1
de kortste route
intekenen, is
einde links,
einde rechts, 1e
links en 1e
rechts.
Echter bij de 1e
rechts komt u
controle 11
tegen. U kunt
niet keren om bij
“1e” op te
pakken.
Daarom dient u
langs de stempel
te rijden tot aan
controle 15.
Nu kunt u niet meer bij “1e” de route op pakken. Volgende opnamepunt is “2e”. Er is nog
steeds voorkennis omdat u nog niets van de route heeft gereden, daarom niet nogmaals
naar controle 11. Wel de stempel.
Op “2e” rijdt u het laatste deel van de pijl.
De geconstrueerde route naar punt 2 is via controle 15, “1e”, “2e” over de punt van pijl 1.
Doordat u eerst bij 15 wordt afgeblokt, gaat u proberen via controle 11 om de
geconstrueerde route weer op te pakken. Nu via stempel bij “2e” de route oppakken en punt
2 berijden.
Let op dat u bij controle O niet door
het water rijdt.
De voet van pijl 3 is niet te rijden. U
werd hier afgeblokt door controle 12.
De 1na kortste route naar punt 4 gaat
via controle H.
Daarna de kortste route naar
eindpunt C op de kaart, gaat
nogmaals via controle H.

Kaart 3 Ingetekende lijn van C naar D:
De driehoek welke er mooi staat ingetekend wordt afgeblokt door controle 14.

Dit betekent dat er
boven aan de dijk de
route weer moet
worden opgepakt.
Helemaal rond rijden via
controle M, door Hoek, controle L
om de route weer op te pakken.
Vervolgens kan de ingetekende lijn
worden bereden, controle M, en
controle 17.
Eerstvolgende opnamepunt is bij
A’.Daarom via controle M naar
controle 20.

Bij controle 20 aangekomen wordt
het volgende opname punt B’.
De kortste route is dan via D’ de
ingetekende lijn kruisen om zo
naar B’ te rijden.
Hier staat de controle S met
onderbord Sport: HK. Volgende
mogelijkheid is via E’ naar B’ te
rijden, dus controle 19. Er bestaat
nog steeds de mogelijkheid om bij
B’ te geraken, maar nu via de
blauwe route.
De ingetekende lijn kan nu
worden bereden tot aan C’. Hier
rechts af gaan kan niet, dus via controle Y de route oppakken bij D’. Dit in 1e instantie
proberen via controle S met opdracht Sport HK. (geen voorkennis meer). D’ is nu niet meer
bereikbaar. De volgende mogelijkheid is E’, dus nogmaals naar controle 19. Nu een keerlus
gaan halen bij de rotonde om via controle Y het laatste stuk van de ingetekende lijn te
rijden.

Kaart 4 Ingetekende lijn met barricades (BARIL) van D naar Finish:
Barricade 1 omrijden via controle F was vast geen probleem.
Direct oversteken voor barricade 2. De driehoek was eruit gehaald,
waardoor controle J achter de boom genomen moest worden.

Barricade 3
omzeilen
door terug
te rijden naar de rotonde, hier
linksaf door de Altenastraat
(controle K), einde links om
voor het spoor de ingetekende
lijn weer op te pakken. Controle
P.
Direct het spoor oversteken om
barricade 4 te omzeilen. Geheel
rechtdoor rijden via controle R,
grote weg rechts, en 1e weg weer
rechts. Controle E. Bij controle T is
er een gedeelte van de ingetekende
lijn te berijden. Linksaf het spoor
weer over, om direct weer links te
gaan (omrijden voor barricade 5).
Hier staat de controle Q. De route
oppakken op de grote weg (n252)
richting Sluiskil. Dit kan via de
blauwe route, controle P en
controle R. Let op niet tegengesteld
rijden.
Dan gewoon de ingetekende lijn
volgen naar de Finish.
Deze liep buitenom Sluiskil, omdat
de route door Sluiskil al bereden
was in tegengestelde richting. Hier was de controle F uit deel 1 veranderd in de controle E.
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