
Sportklasse uitleg droogrit oktober 2021 

 Goed Fout Il= ingetekende lijn 

1. A  B  A  
U  A 

 Doorpijling. Opnamepunt schuift 1 op en ligt op de 
viersprong. Na de doorpijling 2x links om op de viersprong 
te komen. Op viersprong dwangpijl naar links en controle A. 
Opnamepunt blijft hetzelfde. Je kan nu via de bovenkant 
komen via controle B en dan dwangpijl naar rechts en weer 
controle A. Je kan nog steeds bij het opnamepunt komen via 
keerlus. Op keerlus dwangpijl naar links en controle U. Nu 
via controle A naar opnamepunt. 

2. B  Il vervolgen en controle B. 

 3. 1  2  A  
B 

 Op il controle 1. Opnamepunt schuift 1 op. Niet 
tegengesteld dus controle 2. Klein stukje tegengesteld en op 
viersprong links. Daar weer dwangpijl naar rechts en 
controle A. Na die A 2x links en dan 3e weg links naar 
opnamepunt. Afgepijld. Voorkennis blijft behouden. Je weet 
de dwangpijl naar rechts nog en dat is dan meer 
tegengesteld als het stukje met controle B. Niet langs 
controle A, maar langs controle B. 

4. 4  5  C  Op de il controle 4. Opnamepunt schuift 1 op en is te 
bereiken via controle 5. Nu nog via veel tegengesteld en 
controle C. Route rijden en voorkennis kwijt. 

5. 5  Q  4  
D 

 Op il controle 5. Opnamepunt schuift 1 op en is te bereiken 
zonder tegengesteld,  dus langs controle Q en controle 4. Nu 
moet u wel tegengesteld en controle D.  

6. C  Op il controle C. 

7. 3  6  G  
G 

 Op il afpijling en opnamepunt schuift 1 op en ligt op de 
witte weg onder de rijksweg. Te bereiken via controle 3 en 
controle 6. Nu is opnamepunt niet meer te bereiken en 
schuift 1 op. Ligt nu op de rechterbaan van de rijksweg. 
Eerst langs controle G en dan links via rechterbaan van de 
rijksweg. Keren via P bij Dekkersland en weer terug naar 
opnamepunt. Nogmaals controle G. 

8. 6  3  H E Afpijling. Opnamepunt schuift 1 op. U gaat 2x viersprong 
links. 2e viersprong ook afgepijld. Opnamepunt niet meer 
bereikbaar en schuift 1 op. Niet kruisen, dus op de 
viersprong met de afpijling rechts en het viaduct over. Dan 
de controles 6 en 3 en een afpijling. Nu via controle H om zo 
min mogelijk tegengesteld te rijden.  

9. 1  9  J  Op il dwangpijl naar rechts. Opnamepunt schuift 1 op en 
loopt via controle 1. Nu via controle 9. Dan via witte weg. 
Deze is afgepijld. Dan meegaand over spoorweg en direct 
links langs spoorbaan. Weer een spoorweg over en bij 
wegwijzer links. Dan de il tegengesteld en langs controle J 
om bij het opnamepunt te komen. 

10.  J  Op de il controle J. 



11. (E)  De il is afgepijld. Rechtsaf en langs controle E is korter dan 
voor de afpijling linksaf. Neutraal; weinig meetverschil. 

12. F  Op de il controle F. 

13. 5  F  6   
L  M  X 

N Op de il controle 5. Opnamepunt schuift 1 op. Na gekeerd te 
zijn links en 3x viersprong rechts en controle F. Einde weg 
links en 1e weg rechts. Afgepijld. Dan via controle 6. Dan 
moet u wel tegengesteld. Niet kruisen levert eerst controle 
L op en zo min mogelijk tegengesteld controle M. Tenslotte 
nog langs controle X.   

14. L  Op de il controle L. 

15. 9  P  7  
L 

 Op de il controle 9. Opnamepunt schuift 1 op en loopt 
vanwege niet kruisen via controle P. Dan gekeerd door 
controle 7. Nu meegaand over de il, viaduct over en langs 
controle L. Weer rijksweg over en opnamepunt bereikt. 

16.  8 P De il is afgepijld. Via controle 8 naar opnamepunt. Daarna 
niet kruisen, dus il tegengesteld. Dan viersprong links, einde 
weg links en 2e weg links. Opnamepunt bereikt. 

17. Q  Op de il controle Q. 

18. 3  4  S  
R  R 

 Gekeerd door controle 3. Opnamepunt schuift 1 op en is te 
bereiken via controle 4. Nog steeds naar opnamepunt via il 
meegaand met controle S en tegengesteld langs controle R. 
Genoeg keerlusjes en weer terug langs controle R.   

19. S  Op de il controle S. 

20. U  A  U B  1  2 Doorpijling. Opnamepunt schuift 1 op en ligt op de einde 
weg richting naar beneden. Op opnamepunt dwangpijl naar 
links en langs controle U. Opnamepunt is nog steeds 
bereikbaar en loopt via einde weg links en viersprong links, 
viersprong rechts, rechts over il en einde weg rechts. 
Viersprong oversteken en rechts meegaand over de il. U 
krijgt halverwege dwangpijl naar links en controle A. Nu nog 
via controle U naar opnamepunt.  

21. 5  U  Op de il controle 5. Meegaand over de il naar opnamepunt. 
Dwangpijl naar links en controle U. Dan zonder controles 
naar opnamepunt. 

22. 6  B  D  
C 

 Op il controle 6. Opnamepunt schuift 1 op en is te bereiken 
via meegaand il en dan 2x rechts. Echter doorpijling. Nog 
steeds zonder tegengesteld naar opnamepunt via 
tegengesteld keerlus met controle B. Afgepijld. Nu dezelfde 
keerlus maar meegaand en controle B. Na controle B 2e weg 
links. Echter weer een andere doorpijling. U kunt er alleen 
nog komen via tegengesteld. Eerst langs controle D en dan 
langs controle C. Opnamepunt bereikt, route rijden en 
voorkennis kwijt. 

23. D  6  D  
C 

B Op de il doorpijling. Opnamepunt schuift 1 op en loopt via 
de controles D en 6. Nu terug weer via controle D en dan 2x 
viersprong rechts. Weer doorpijling. Na doorpijling links 



tegengesteld over de il naar opnamepunt. Route rijden en 
langs controle C.  

24. 1  Y  Y  Op de il controle 1. Opnamepunt schuift 1 op en loopt via 2x 
viersprong rechts en 1e weg rechts. Afgepijld. Dan volgende 
viersprong rechts, einde weg rechts en 2e weg rechts langs 
controle Y. Dan doorpijling. Opnamepunt niet meer te 
bereiken en schuift 1 op. Na doorpijling rechts, 2e viersprong 
rechts , einde weg rechts en il gedwongen groot stuk 
tegengesteld. Einde weg rechts en langs controle Y. 

25. 7  W  
W  Z 

 Op de il controle 7. Opnamepunt schuift 1 op en loopt via de 
rode weg door tekst N377 en na die tekst 2e weg links en 
rechts meegaand de il berijden. Afgepijld. Nu niet kruisen en 
zo min mogelijk tegengesteld. Meegaand over de il met 
controle W en dan keren via keerlusje langs de paarse 
rijksweg en weer terug langs controle W. Dan net voor 
opnamepunt nog controle Z. 

26. W  De il afgepijld. Opnemen op volgende opnamepunt. Geen 
probleem en langs controle W.  

27. 8  E  9  
F  A  E 

2 Op de il controle 8. Opnamepunt schuift 1 op. Na gekeerd te 
zijn rechts, viersprong rechts en 2x einde weg rechts. Dan 
gelijk links om bij opnamepunt te komen. Afgepijld en langs 
controle E. Meegaand over de il en via controle 9. 
Meegaand de rijksweg oversteken en langs controle F 
viaduct over. Afpijling. Opnamepunt niet meer bereikbaar 
en schuift weer 1 op. Nu moet u wel il tegengesteld rijden, 
maar via rechter paarse rijksbaan naar beneden, viaduct 
onderdoor, langs controle A en via linker paarse rijksbaan 
weer naar de il. U gaat dan net iets minder tegengesteld. 
Dan op viersprong met controle 9 rechts. Afgepijld. 
Doorrijden en dwangpijl naar links. Dan einde weg rechts, 
einde weg links en einde weg rechts naar opnamepunt en 
langs controle E.   

28. 3  4  H  
H  G 

 Op de il controle 3. Opnamepunt schuift 1 op en loopt via 
controle 4.  Nu langs controle H en dan links en rechts 
meegaand over de il. Afgepijld. Nog een keer langs controle 
H en dan via controle G naar opnamepunt. 

29. 4  H  3  
H  G 

 Op de il controle 4. Opnamepunt schuift 1 op en is 
bereikbaar via controle H. Dan op opnamepunt afpijling. 
Opnamepunt schuift dus 1 op en loopt via controle 3. Dan 
weer langs de controles H en G om bij het opnamepunt te 
komen.   

30.  7  6  L  
K  K 

 Op de il controle 7. Opnamepunt schuift 1 op. Zo min 
mogelijk tegengesteld loopt via controle 6. Nu meegaand 
langs controle L. Dan rechts en einde weg rechts. 
Tegengesteld langs controle K, keerlus gebruiken en weer 
langs controle K.  



31. L  8  L  
7  6  L  
K  K 

 De il berijden, langs controle L en controle 8 (u gebruikt de 
dwangpijl naar rechts niet, dus u heeft daar geen voorkennis 
van). Opnamepunt schuift 1 op en loopt nogmaals langs 
controle L en dan rechtdoor. Nu dwangpijl naar rechts. Zo 
min mogelijk tegengesteld loop nu via controle 7. Dan via 
controle 6. Tenslotte nog via controle L. controle K, keerlus, 
weer controle K en dan 2e weg links tegengesteld over de il. 
Einde weg rechts en u bent op het opnamepunt. 

 

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

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

mailto:alexbergijk@hotmail.com

