
 
 

Sterrit Spettacolo Sportivo 2021 
 
Toelichting routeschema 

 
In het schema komt elke rij overeen met een opeenvolgende route-aanwijzing 

• De achtereenvolgende kolommen bevatten de volgende informatie: 
#  Het volgnummer van de route-aanwijzing (‘aanwijzing’) 
Km De afstand in kilometers tot deze aanwijzing gerekend vanaf de 

voorgaande aanwijzing 
Totaal Een lege kolom waar je zelf de optelling kan maken van de 

achtereenvolgende afstanden om de aflezing van de kilometerteller van 
je auto te controleren. 

 Geadviseerd wordt om de kilometerteller op nul te zetten bij de start 
van de rit. 

S  Een symbool voor de betreffende wegsituatie (zie de legenda hieronder) 
D  Een symbool voor de te volgen rijrichting (zie de legenda hieronder) 
Richting Tekst zoals aangegeven op richting- of straatnaamborden + (eventuele) 

extra informatie  
Straat De straatnaam (niet altijd ter plaatse zichtbaar) 



• Afstanden worden aangegeven in kilometers en afgerond op ca. 50 meter. 
Trouwens, de aanwijzing van je kilometerteller kan een paar meter afwijken van de 
onze !! 

• Voor alle aanwijzingen geldt de regel dat zowel niet verharde wegen, doodlopende 
wegen als in- en uitritten nooit worden aangemerkt als een weg! 
Dus negeer deze situaties (tenzij anders aangegeven) 

• Als er op een bepaalde afstand geen aanwijzing wordt aangegeven betekent dat dat je 
gewoon de (hoofd)weg moet vervolgen. 

 
 

 

 
Daarnaast kunnen nog ander symbolen worden gebruikt maar die zijn dan vanzelfsprekend. 
In geval van twijfel kun je het bij de start altijd een van de andere SCARB deelnemers vragen. 
  

Voor tekst op richtingborden of straatnaamborden worden de volgende lettertypes gebruikt: 

• Vetgedrukt: richting aanduiding op officiële (ANWB) richtingborden. 

In enkele gevalle is tevens het wegnummer aangegeven.  
• Klein vetgedrukt cursief: richting aanduiding voor fietsers (in rood!), soms in 

combinatie met het 🚲 symbool 
• Niet vet cursief: straatnaam op straatnaambord 
• ‘Tekst tussen apostroffen’:  tekst op niet officiële borden. 
 
 

 kruispunt  rechtdoor ⛴ veerpont

T T-splitsing  linksaf 🏭 bedrijventerrein

⊣ zijweg* - links ➔ rechtsaf 🅿 parkeerplaats

⊢ zijweg* - rechts  links aanhouden 🚲 fietspad

⋎ Y-splitsing  rechts aanhouden  🏰 kasteel

⮅ 2 rijbanen/ uitvoegstrook  scherp linksaf ⛪ kerk

 Rotonde  scherp rechtsaf 🄷 ziekenhuis

⛛ Voorrangsbord  keer om/rij terug Ⓑ B-weg

🛑 Stopbord ㉊ 30km teken

🚦 Verkeerslichten ㉍ 60km teken

⋂ Tunnel / Poort 🚂 spoorwegovergang

✋ Landsgrens Straatnamen 🍴 lunch

* : kan ook in bocht naar links Richtingborden (ANWB) ☕ koffie/thee

      of rechts Richtingborden (fietsroute - rood) 🍸 thee/terrasje

Situatie Richting Speciale aanduidingen

Lettertype


