
Oost-West Rit  -  A + B  klasse - uitleg fragment 1

via punt 2 en (RC S) om bij pijl 1 te komen S S

na de pijl linksaf en niet langs de (RC V) V V
rechtdoor is dus korter
na punt 2 weer langs de (RC S) linksaf en een stukje van pijl 1 S S
linksaf en ongeveer rechtdoor (niet toegestaan) DLW

opnemen om de Y-paal bij "Sjaak en Henk" heen en 
opgevangen door (RC 1)

1 1

op pijl 3 (RC B) B B
De (RC M) is neutraal vanwege een kortere route door het dorp M M
daarna de langsrijder (RC H DMP 4) H H
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Oost-West Rit  -  A + B  klasse - uitleg fragment 2

kortste route naar pijl 5 is onder de A1 door en de (RC 13) 13 13
opnemen na de A1, weg rechtaf niet aanwezig, 
keren via lus met (RC 2) (is neutraal, via rotonde is het korter)

2 2

nu via de op- en afrit van de A1 naar pijl 10
bij de Hackelaar niet via rood maar via (RC R) R R
na pijl 6a rechtsaf maar (RC 11) voorkomt dat 11
niet tegengesteld maar via (RC 9) 9
opnemen op de "d" van Keverdijk, nu pijl 6a tegengesteld dus
achter het spoor opgevangen door (RC 12) 12
nog steeds zonder rood, via de Vecht, opgevangen door (RC 14) 14
nu een kleiner stukje rood en kaart rond, (RC 17) voorkomt dat 17
nu het grotere stuk rood rijden en de route opnemen op de Keverdijk
na pijl 7 de langsrijder (RC D NVH) D

B-Klasse
pijl 6a is vrij voor de B-klasse dus naar de (RC 11) 11
geen rood rijden dus naar de (RC 12) en de (RC 14) 12

14
via de (RC 17) en de (RC 9) is altijd korter rood 17

9
na pijl 7 de langsrijder (RC D NVH) D
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De "Gooilandse weg" is afgesloten dus ook de B-kl langs de (RC Y)
via wit onderlangs langs de (RC Y) Y Y
rechtsaf naar het pleintje hier de (RC 15) 15
doorrijden en opnemen op pleintje via de bij de eerste inrit geplaatste(RC 
20) gelijk op het punt van opname, 
dus langs de (RC W) is dus fout

20 Y

W
nog wel punt 8 rijden en weer langs de (RC Y) Y

Oost-West Rit  -  A + B  klasse - uitleg fragment 3

B-KlasseA-Klasse

nog wel punt 8 rijden en weer langs de (RC Y) Y
bij het uitrijden van de wijk een DLW, dus langs de (RC X) X X

na punt 9 rechtsaf lus linksaf maken, niet toegestaan dus rechtdoor
hierna lus andersom maken, eerst langs (RC A) A A
dan langs punt 9 en onderlangs, rechtdoor ook niet toegstaan
dus weer langs de (RC A) A A
de (RC 18) is een langere lus en dus fout 18 18
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Oost-West Rit  -  A + B  klasse - uitleg fragment 4

na punt 10
kortste route zonder rood is bovenlangs via de (RC 3) 3 3
door naar de (RC 22) 22 22
nu opnemen rechts van punt 10, terug en via (RC C) C C
rood rijden en linksaf en nogmaals langs de (RC C) C C

A-klasse
naar pijl 7 via a-b-c, weg a-b niet aanwezig
dus door en langs (RC E) E
lus maken via (RC 6) om b-c te willen rijden, het minst tegengesteld 6 J
nu b-c rijden en langs de (RC E) de pijl opgenomen E
a-b nog steeds niet aanwezig, lus maken nu via (RC J) J
nu a-c-b rijden en nogmaals langs (RC E) E

zie blad 1 van de uitleg
naar de finish niet rood rijden maar langs de (RC B) neutraal vanwege een 
bord verboden toegang

B B
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