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 Goed Fout Il=ingetekende lijn 

1. 1 2 Il onderbroken door controle 1. Zo min mogelijk il overslaan, 
dus net voor de spoorbaan ophalen. Niet via controle 2, 
want dat is veel tegengesteld. 

2. A B De kortste route en het minst tegengesteld is net over de 
spoorbaan links en evenwijdig aan diezelfde spoorbaan 
rijden. U komt niet langs controle B. U rijdt het lusje met 
controle A. 

 3. B  3  Op route controle B en controle 3. 

4. B  D  D  Niet tegengesteld en wederom controle B. Ophalen door 
tegengesteld langs controle D te rijden en op de terugweg 
nogmaals controle D. 

5. 4  Gekeerd door controle 4. 

6. H  F  C  Ophalen achter die controle door eerst langs controle H te 
rijden en dan meegaand over de il langs de controles F en C. 

7. C  F  Op de il gratis de controles C en F. 

8. 5  Gekeerd door controle 5. 

9. S  E C  F Ophalen achter die controle door langs de controles S en E 
te rijden. Niet langs de controles C en F rijden. Die route is 
langer. 

10.  6  Gekeerd door controle 6. 

11. J  E  S 7  9  K Zo min mogelijk tegengesteld is eerst langs controle J. Dan 
langs de controles E en S. Via controle 7 is langer. 

12. S  7  Op de il controle S en daarna gekeerd door controle 7. 

13. 9  K  Ophalen via controle 9. Gekeerd. Dan nog via controle K 
naar opnamepunt. 

14. 8  Gekeerd door controle 8. 

15. 7   9 Ophalen achter die controle 8 via controle 7. Nog steeds 
naar hetzelfde opnamepunt, maar nu niet via controle 9 
(=langer). 

16.  L  Je mag kruisen, dus na het opnamepunt de il berijden en 
langs controle L. 

17. 1 2 Op de il gekeerd door controle 1. Nu niet via controle 2, 
want dat is tegengesteld. 

18. N  Zo min mogelijk il overslaan, dus via controle N naar 
opnamepunt. 

19. N  Il berijden en nogmaals controle N. 

20. 3  Gekeerd door controle 3. 

21. 4  N  5  Op de viersprong ga je links en via meegaand il en controle 4 
naar opnamepunt. Gekeerd door controle 4. Automatisch 
langs controle N. Nu ga je op de viersprong rechts en via 
controle 5 naar opnamepunt.  

22. M  D  Na gekeerd te zijn door controle 5 via de controles M en D 
naar opnamepunt. 



23. Q  Op de il controle Q. 

24. 6  M  8  
Z  R  R 

 Gekeerd door controle 6. Zonder tegengesteld naar 
opnamepunt via controle M en keercontrole 8. Nu kan u er 
alleen nog komen via controle Z en via tegengesteld langs 
controle R. Daarna de il volgen en weer langs controle R. 

25. 7  3  S  Gekeerd door controle 7. Opnemen door de il een klein 
stukje tegengesteld te rijden. Nu gekeerd door controle 3. U 
kunt nu via nog meer tegengesteld en voor controle S rechts 
te gaan, bij het opnamepunt komen. Op de il controle S. 

26. 4  Gekeerd door controle 4.  

27. 2  P T Nu via controle 2 naar opnamepunt. Keren. Dan niet langs 
controle T, want dat is tegengesteld. U gaat voor die 
controle T links, einde weg rechts en direct weer rechts. 
Tenslotte einde weg links. Dan nog langs controle P. 

28. 9  Gekeerd door controle 9. 

29. W  W  Opnemen boven de ‘e’ van Bergijk via controle W. Dan de il 
volgen en weer langs controle W. 

30.  1  Gekeerd door controle 1. 

31. T  T  Opnemen achter die controle 1 door achter controle T 
rechts te gaan en einde weg nogmaals rechts. Opnamepunt 
bereikt en op de il nogmaals controle T. 

32. 2  Op il controle 2. 

33. 6  3  V  Opnemen achter die controle 2 via eerst controle 6, einde 
weg links, einde weg rechts en viersprong rechts. Keren. 
Dan terug via controle 3, einde weg rechts en viersprong 
rechts. Weer keren. Dan nog na gekeerd te zijn door 
controle 3 rechts, einde weg rechts en einde weg links. Dan 
1e weg rechts, viersprong rechts langs controle V en 
nogmaals viersprong rechts. U rijdt dan zo naar het 
opnamepunt. 

34. 3  6  V  Route gereden en voorkennis kwijt. Op de il weer controle 
3. Opnamepunt schuift 1 op en is te bereiken via controle 6. 
Nu kan je niet meer bij het opnamepunt komen en dat 
schuift nogmaals 1 op. Ligt nu op de einde weg  richting 
linksaf. U rijdt weer langs controle V en dan naar 
opnamepunt.  

35. 5  Y  Op de il controle 5. Opnamepunt schuift 1 op en ligt op de 
einde weg. U rijdt via controle Y. 

36. 7  X  Op de il controle 7. Opnamepunt ligt nu op de einde weg 
richting naar beneden. Niet tegengesteld dus langs controle 
X. Dan 2x viersprong rechts, 1e weg rechts en 2e weg links. 

37. 2  9  1 3 Op de il controle 2. Opnamepunt schuift 1 op. Eerst via 
controle 9 en dan via controle 1. Nu moet u wel 
tegengesteld. Dan geen controle 3 (=fop; is langere route). 

38. A  Z C U gaat dus viersprong links, 2x einde weg links, 1e weg 
rechts en meegaand over de il met controle A. Dan via 
controle Z einde weg links naar opnamepunt. 



39. A  4  Op de il de controles A en 4. 

40. B X  C Opnamepunt schuift 1 op. Na gekeerd te zijn linksaf en 
viersprong links. Dan viersprong oversteken (kruisen mag) 
en einde weg links. Na controle B links en einde weg links. 
Dan rechts naar opnamepunt. 

41. C  6  Op de il de controles C en 6. 

42. U  Nu via controle U naar opnamepunt. 

43. 1  V  Op de il controle 1. Naar opnamepunt via controle V. 

44.  2  6  Op de il. controle 2. Niet tegengesteld dus via controle 6. 

45. D  E  Dan moet u wel tegengesteld. Dan einde weg links, 1e weg 
rechts, viersprong links langs controle D. Dan links 
meegaand over de il, einde weg rechts en viersprong links 
langs controle E. Dan opnamepunt bereikt. 

46. 3  Op de il controle 3. Opnamepunt komt achter die controle 3 
te liggen. 

47.  4  D  U kunt alleen zonder tegengesteld via controle 4. Dan zo 
min mogelijk tegengesteld is via controle D. Na die controle 
viersprong rechts en einde weg rechts naar opnamepunt. 

48. D  4  Op de il de controles D en 4. 

49. 3  D  F  Na gekeerd te zijn einde weg links tegengesteld. Dan 1e weg 
links en direct rechts meegaand over de il. Einde weg links 
en via controle 3. Keren. 
Tenslotte via de controles D en F naar de Finish.  

 

Ik hoop, dat u een leuke rit heeft ‘gereden’. 

Heeft u nog vragen, bel met 078-6195913 of mail naar alexbergijk@hotmail.com 


