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 Goed Fout P=pijl 

Pijl 1 A  Controle A 

P1..p2 1  B  A  Om bij de voet te komen van pijl 2 moet u tegengesteld 
over deel pijl 1. U wordt gekeerd door controle 1. Nu moet 
u niet tegengesteld over de punt van pijl 2, maar meegaand 
over middenstuk van pijl 2 met controle B. Dan 
tegengesteld over de punt van pijl 1 en langs controle A.  

Pijl 2 B  Controle B. 

P2..p3 4  J M De route wordt gekeerd door controle 4. Zo min mogelijk 
tegengesteld is langs controle J (controle M=fop; meer 
tegengesteld). 

Pijl 3 C  Controle C. 

P3..p4 J  3  D 2 De kortste route is langs controle J en gekeerd door 
controle 3. Nu via controle D en 2x links en over de punt van 
pijl 4. 

Pijl 4 E  Controle E. 

Pijl 5 F  Controle F 

P5..p6 en 
pijl 6 

M  4  C  
M 

  Eerst langs controle M. Dan naar de voet van pijl 6 via 
controle 4. U moet nu wel tegengesteld en noteert dus 
controle C. Net na pijl 6 automatisch controle M. 

Pijl 7 5  D  L  Gekeerd door controle 5. Nu via witte weg naar beneden en 
meegaand via deel pijl 8 met controle D naar de voet. 
Vanzelf nog langs controle L. 

P7..p8 5  D L Weer gekeerd door controle 5. Weer via witte weg naar 
beneden en weer via deel pijl 8 met controle D naar de voet 
van pijl 7. Het eerste deel van pijl 7 berijden en dan einde 
weg links. 

Pijl 8 D  N  De controles D en N. 

P8..p9 6  7  G H De route loopt eerst via controle 6. Dan via de wit/gele weg 
door de a van de tekst Staphorst en einde weg rechts via de 
rode weg. Controle 7. U moet wel tegengesteld, maar zo 
min mogelijk, dus via controle G (controle H is fop=meer 
tegengesteld). 

P9..p10  N  D  L Via de witte weg naar pijl 10. Geen controles. 

P10..p11 7  8  9  Eerst via controle 7. Dan via controle 8(= via pijl 27) en 
tenslotte nog via controle 9. U moet nu wel tegengesteld 
over pijl 10. 

P11..p12 2  1  Q P Gekeerd door controle 2. Dan gekeerd door controle 1. 
Tenslotte langs controle Q en tegengesteld over pijl 13 naar 
de voet van pijl 12. 

P12...p13 2  P Q Eerst via controle 2. Dan langs controle P en tegengesteld 
over de voet van pijl 12.  

P13..p14 Q  Langs controle Q. 



P14..p15  R U moet voor controle R links om dan einde weg rechts 
onder het viaduct door te rijden. Als u langs controle R rijdt, 
springt u van het viaduct. 

P15..p16 S  Langs controle S. 

Pijl 16 Z  Controle Z. 

P16..p17 Z  4  3  Nogmaals langs controle Z. Dan loopt de kortste route via 
controle 4. Dan nog via controle 3. Tenslotte langs de 
spoorbaan. 

P17..p18 T  Meegaand over pijl 18 met controle T om bij de voet te 
komen. 

Pijl 18 T  Controle T. 

Pijl 19 V 6 Niet via controle 6 naar de voet, maar via de grijze weg 
erboven en dan voor controle U rechts naar de voet. Na de 
punt vanzelf langs controle V. 

P19..p20 U  7  8  Niet tegengesteld over de voet van pijl 19, dus langs 
controle U. Dan wordt de route onderbroken door controle 
7. Uw route wordt dan onderbroken door controle 8. 
Tenslotte nog via het witte weggetje naar pijl 20.  

Pijl 20 X  Controle X. 

P20..p21 8 W Na gekeerd te zijn door controle 8 gaat u 2x rechts, einde 
weg rechts en einde weg links de spoorbaan over. Dan 
viersprong rechts en links via witte weg. Einde weg links en 
viersprong links. 

 P21..p22 5  (W)  Via controle 5 naar de voet. Nu langs controle W naar de 
voet. Controle W is neutraal; je kan ook evenwijdig aan de 
andere kant van de spoorbaan; te weinig meetverschil. 

P22..p23 W  Y  Langs de controles W en Y. 

P23..p24 9  A 2 Gekeerd door controle 9. De kortste route is meegaand over 
deel pijl 24 met controle A.  

Pijl 24 A  Controle A. 

P24..p25 1  A  2  Eerst gekeerd door controle 1. Dan is de kortste route 
meegaand over deel pijl 24 met controle A. Dan gekeerd 
door controle 2. Tenslotte zonder controles naar de voet 
van de pijl 25. 

P25..p26 C  Je mag niet kruisen, dus via controle C naar de voet van pijl 
26. 

Pijl 26 B  Controle B. 

Pijl 27 C  Controle C. 

P27..p28  3  4  D  Gekeerd door controle 3. Vervolgens gekeerd door controle 
4. Nu over de punt van pijl 4 en dan langs controle D naar de 
voet van pijl 27. 

P28..Fin. K J Niet tegengesteld over de voet van pijl 6 dus langs controle 
K. Dan viersprong rechts en 4e weg rechts naar Finish. 

 

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