
DROOGRIT

PIJLEN KORTSTE ROUTE

INGETEKENDE LIJN MET BARRICADES

B B X H D T

M C A U

Bij TC 1 vertrekken in oostelijke 
richting. Kortste route via B naar 
voet van pijl 1

Pijl 2 begint voorbij de Rechtop-
weg. Daarom kortste route van 
pijl 1 nogmaals via B naar pijl 2

Pijl 3 loopt iets door en naar links 
na pijlpunt. U moet de hele pijl 
rijden dus dan via X naar pijl 4

Pijl 3 loopt iets door en naar links 
na pijlpunt. U moet de hele pijl 
rijden dus dan via X naar pijl 4

Van pijl 4 naar pijl 5 zijn er 
meerdere opties. Via E valt af 
omdat u dan door de gele bol 
rijdt. De keuze valt op de route via 
D omdat deze het kortst is.

Laatste mogelijkheid 
voor de barricade om 
de lijn te verlaten.

Laatste mogelijkheid 
voor de barricade om 
de lijn te verlaten.

Het vermijden van barricade 
10 kan via N en via A. De 
route via N is welliswaar iets 
korter, maar via A komt u 
dichter achter de barricade 
weer op de ingetekende lijn. 

Laat u niet lokken door de Q! 
Deze staat niet op de ingetekende 
lijn en u moet deze daarom niet 
noteren. De U staat wel op de lijn 
en die noteert u wel. 

U neemt de lijn hier 
weer op en wordt 
beloond met een M

U neemt de lijn hier 
weer op en wordt 
beloond met een G

Van pijl 5 naar pijl 6 zijn er ook twee 
mogelijkheden. Meten=weten en 
dan is via T het kortst.

Kortste route naar pijl 4 via H



GRENSBENADERING

DROOGRIT

F S C K D Y

Bij een grensbenadeirng 
blijft u zo dicht mogelijk 
bij de grens rijden.  Via F 
bljift u dichter bij de grens 
dan via Z

Via A kan niet, de route 
loopt dood door een gren-
slijn die over de weg staat 
getekend Ook hier blijft u via de 

witte weg het dichtst bij 
de grenslijn. C is dus de 
juiste controle.

Wederom het kleine lusje aan 
de oostzijde van de weg bij 
Aalst meenemen in uw route 
en de D noteren

Let op in Lienden: u blijft 
het dichtst bij de grens 
als u via het kleine witte 
weggetje met de kerk door 
Lienden rijdt.


