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UITLEG B-klasse RIT op 4 september 202í
omschrijving B-klasse Ooed fout

Na startvlag een brievenbus, dus geen gelegenheid en dus geen einde weg (art.sis en art.6l 1

Geen asfaltweg, dus doorrijden naar RC 2 2
naar

S
70ml
T

nq'VOLTALMN" aanhoudend weg L, eerste weg links was sij'VOLTALAAN", dus

de volgende mogelijkheid om L te gaan. Dat is bijde 2e'VOLTALAAN" de íe keer.

Vóór RG G, was de 2e x weg L, hiema weg L doen tot het orientatiepunt uit 5: "TMC

5 U ging niet meer links naar RC C, wantweg algebruikt. Dus door naar "TMC WONEN" was
klaar met aanhouden en ging U na "TMC woNEN" L. Bij het zoeken naar "840" passeerde

voor de tweede keer RC A en voor de 3e keer passeert U nog eens RC B. Daama "840"

6 Uiteindelijk vindt U hopelijk de lichtmast met daarop het getat 840.

I Hier had u op de \A/W een 2-keus, maarweg is orientatiepunt en in dit geval geen gebruik
maken van een weg links van de as van de weg. Dus blijft over rechtsaf. (Art.8a3)

10 De VRW was helemaal op het eind van de Zanddijk bij de Kanaalweg. U kwam langs RC

11 Aanhoudend R van opdr.11 begon in de Zouteweg (íe x). Goed de wegen onthouden die

U bent ingereden, want orientatiepunten mag je niet 2x gebruiken. Nu dus voor RC 10

naar beneden en U mag bijde VRW R de Kanaalweg inrijden (VRW gebruikt geen weg).

Hiema niet voor de 2e x Zouteweg inrijden, maar vueer wél de Kerseweg gebruiken

12 Voor iedereen een mooi opvanger die U verder liet gaan met opdnacht 12

15 Een goede kaartlezer zag dat het Noordeweg was en geen Noorderyeg.

17 Aanhoudend weg L, maar een EIGEN WEG mag U niet gebruik ook al staat er VADNA
18 U was daarom bijopdr.lS nog maar íx L gegaan. ln de Hoekseweg nog 3e x L, langs RC

Opvanger voor iedereen.

De le wegsituatie was in de Kloostenneg, daarna geen wegsituatie meer, dus geen RC

Opvanger voor iedereen. 23
De spiegelwas duidelijk en U ging links de Ganshoekweg in langs RC 27. Niet dus RC 26. 27
Vóór de leiboom (één van de) reed U de Oude Dijk in en kwam U langs RC K in de Havenwe K
"De Witte Olifanf'gevonden, maar in de routebeschrijving heeft uitzetter de " " vergeten. 29
Na de 4e witte pijl kwam U niet op een driesprong, maar reed U door naar de RC 35. 35
Verkeersbord (Doodlopende weg) links achter de grasdriehoek weg L geen klinkenlrreg. 44
Door de DLW links achter de grasdriehoek, kon U links de Oostweg inrijden. 45
Opvanger voor iedereen. 47
Foutieve opdracht. WW Ri moet naar een reglementaire woonplaatsnaam wijzen. L
Was een lang opschrift, maar deze keer klopt het wel. Dus niet maar doonijden naar RC

Op het marktveld begint de opdr.5S: Voor kerk aanhoudend L M

22

26

De kerk was groot genoeg, zó groot, dat hij van een andere kant nog steeds dezelfde is. M
na 1 bij, bij 2e bij klinkeruveg L: U komt na een bij. Dan moet U reglementair opnieuw met tell, N
van bijen beginnen, zodat U uiteindelijk bij de derde bij linksaf de Klaasputhoek in rijdt. l---l
enpasseertzodoendenogeensdeRCO I O I

ledereen kwam lang de RC P

68 Aan het eind van de weg met gescheiden rijbanen moest U automatisch L en voerde U de

opdracht met 2e weg pas uit bij 'Acht Gemeten" waar U dan R ging. Langs RC 70

71 Niet de X noteren (de RC staat niet rechts van de bereden route)

U kon dan rustig bij de brug (U zag de brugleuning) R gaan.

ledereen passeerde de Route Controle T
77 De klinkerweg na KATTENDIJKE GEM. GOES liep dood door verkeersborden doodlopende 77
78 Weg rechts was afgesloten door een DLW-bordje, dat is geen verkeersbord bedoelt in VADNA.

FlNlsH Finish was op 38 km van de start. Dat is g5 minuten = 1 uur 35 minuten.
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