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Uitleg 

 

YAMM AVEE QQAF OLSQ AJHR FOLS QAJH FOLS QAFO LSIQ AFOL SQAF ONCL SQAF OTFO LFCL 

SQAF X 

YLNW WWJN WAOP QRZZ STTE DDIM VRGQ PAOX 

YYSD WFHH SIUI XYNK TDDK KOOJ JCX 

YIVI KOLP RDWH X 

YKAC AUNM UTHH OSX 

YCVV LOLT TX 

 

- U start op de camping in Lauwersoog bij het bordje ‘Start’, 

- Langsrijder,   Y 

- Naar Pijl 1, Langsrijder,   A 

- Aan Pijl 1 zit een klein uitwasje, dus het rondje 2X,   MM 

- Een pijl moet altijd vanaf de voet van de pijl helemaal bereden worden, 

- Naar pijl 2, Langsrijders,   AV 

- Dan naar pijl 3, ook weer 2X het rondje,   EE 

- Naar pijl 4, Langsrijder,   Q 

- RC ‘C’ staat niet aan de pijl, 

- Naar Pijl 5 Langsrijders,   QA   (N-wegen mogen niet gebruikt worden) 

- Niet pijl 13 tegengesteld rijden,   F 

- Na RC F kunt u nog rechtsaf het militaire oefenterrein op, maar daarna worden alle wegen 

geblokkeerd. (Door het stokje van RC T, Ster 12 en een gebouw), 

- Onder de tekst ‘N361’ is de oversteek van de N361 geblokkeerd door een bermlijn, 

- Naar de voet van pijl 6, via,   OLSQAJHR 

- Naar de voet van pijl 7, via,   FOLSQA 

- Op pijl 7,   JH 

- Naar pijl 8, kortste weg is niet via RC ‘R’, 

- Naar pijl 8, via,   FOLS 

- U komt op pijl 9, maar moet het rondje weer om naar de voet van de pijl,   QAFOLSI 

- Pijl 9 rijden en op naar pijl 10,   QAFO 

- Om van pijl 10 naar de voet van pijl 11 te komen is weer gedwongen hetzelfde rondje te 

rijden,   LSQAFO 

- Een klein stukje over pijl 12 en dan pijl 11 rijden,   N 

- Op naar pijl 12 weer hetzelfde rondje rijden want pijl 10 dwingt weer die kant op,   CLSQAFO 

- Pijl 12 rijden en dan naar pijl 13, 

- Niet via RC Z, want door de 5 van ‘Kwelbos 35’ is een kortere route, 

- Op pijl 13,   T 
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- Naar pijl 14 via,   FOLF 

- Dan naar pijl 15 weer het rondje gedwongen omrijden,   CLSQAF 

- Op punt X,   X 

- Kaart 2 

- Bij punt Y,   Y 

- Van pijl 16 naar pijl 17 niet over de N361 rijden,   L 

- Naar pijl 18 via,   NW 

- Naar pijl 19 weer via,   W 

- Naar de voet van pijl 20 is de kortste weg via pijl 18, langs RC W, op pijl 19 rechtsaf door 

Zoutkamp en via de RC’s J en N naar de pijl,   WJN 

- Via RC E gaat niet want dan moet u pijl 20 een heel klein stukje tegengesteld rijden, 

- RC A is ook fout want dan heeft u de eenrichtingsstraat tegengesteld gereden, 

- RC H staat langs de parallelweg dus is een langere route, 

- Pijl 20 rijden,   W 

- Naar pijl 21, kortste route nu wel via RC A, vanwege de eenrichtingsstraat,   A 

- Naar pijl 22, kortste route via,   OP 

- Naar pijl 23, Langsrijders,   QR 

- Aan pijl 23 zit weer een klein uitwasje, dus het rondje om naar de voet van de pijl,   ZZ 

- Na pijl 24, langsrijder,   S 

- Kortste route naar de voet van pijl 25 zou zijn via RC B, maar dan moet u een voetbrug (Vbr) 

over. Dus voor de brug rechts en dan links en via RC T naar de voet van de pijl,   TT 

- Naar pijl 26, Langsrijder,   E 

- Naar pijl 27 is de kortste route over de Ridwei (De N361 mag niet gebruikt worden), 

- Pijl 27 mee rijden naar de voet van de pijl, en dan de pijl rijden,   DD 

- Naar pijl 28 via RC J gaat niet vanwege een bermlijn, 

- De kortste route naar de voet van pijl 28 wordt dan via RC I en langs de ‘Morraster Vaart’,   I 

- Naar pijl 29, Langsrijder,   M 

- De kortste route naar pijl 30 is via RC   V 

- Naar pijl 31, Langsrijder   R 

- Op pijl 31,   G 

- Naar pijl 32, Langsrijder,   Q 

- Op pijl 32, Scarb is geen RC (Op een RC mag namelijk maar 1 letter staan), 

- Naar pijl 33, kortste route via pijl 21,   PAO 

- Op ‘Punt X’   X 

- Kaart 3 

- Op ‘Punt Y’   Y 

- Pijl 34 niet vergeten, dus nog een keer langs ‘Punt Y’,  Y 

- De M tussen pijl 35 en 36 is geen RC want is grijs, 

- Naar de voet van pijl 37 niet de eenrichtingsweg tegengesteld rijden, niet over de A3 en niet 

door het bermlijntje, dus via,   SD 

- Naar pijl 38, Langsrijder,   W 

- De kortste weg naar pijl 39 is via,   F 

- Op pijl 39,   H 
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- Naar pijl 40 mag u de ingetekende lijn niet raken, dus via de Brongersmaweg, Hesseweg en 

Oosterbroereweg weer terug naar pijl 39, dan na RC S 2X rechts richting RC I, dan niet over 

de N355 en RC E, maar via Scharnehuizen en dan de parallelweg op,   HSI 

- Naar pijl 41,   UI 

- RC,   X 

- RC,   Y 

- U begint hier met de ingetekende lijn, 

- Barricade 42; Vlak voor de barricade linksaf en vervolgens over de parallelweg langs RC N om 

bij Zevenhuizen de lijn weer te volgen, Maar dan nog even over de Hesseweg terug om de lijn 

zo kort mogelijk na de barricade weer op te pakken,   NK 

- Langsrijder,   T 

- Barricade 43; Over het terrein van het zwembad is niet mogelijk, dus rechtdoor de 

parallelweg blijven volgen, dan aan het eind linksaf weer richting de lijn, (Een barricade 

blokkeert alleen de ingetekende lijn, dus u mag over de parallelweg door de zuurstok heen) 

geen RC’s 

- Op de rotonde een klein uitwasje, dus een extra rondje over de rotonde,   DD 

- De volgende rotonde gaat de lijn zelfs helemaal rond dus weer een extra rondje,   KK 

- Langsrijder,   O 

- Barricade 44; De laatste mogelijkheid om de lijn te verlaten is voor RC M het driehoekje weer 

terug naar de lijn en RC O, langs het water, einde weg rechts en via ‘PK’; naar de lijn en RC J, 

daarna via Ees over de Eesterweg weer richting de lijn om de lijn weer kort na de barricade te 

vervolgen,   OJ 

- Langsrijder,   J 

- RC L staat niet aan de lijn maar in de zijweg, 

- Langsrijder,   C 

- Op ‘Punt X’,   X 

- Kaart 4, 

- Op ‘Punt Y’,   Y 

- Barricade 45; Voor de barricade rechtdoor en dan rechtsaf om de lijn langs RC I weer op te 

pakken, maar nog wel even terug door Bakkerom en langs RC V,   IVI 

- Barricade 46; Kortste weg zonder de lijn tegengesteld te rijden is na RC K linksaf, einde weg 

linksaf de Leidijk op en direct weer links de Harkereed uitrijden en dan via RC O en de 

Polmalaan weer naar de lijn,   KO 

- Langsrijder,   L 

- Niet de doodlopende weg inrijden (DLW), dus linksaf de parallelweg op, Om de lijn dan weer 

op het eerst mogelijke moment op te pakken aan het eind van de parallelweg links over de 

Kale weg, dan rechts over de Jilt Dijksreed en via RC R weer naar de lijn,   PRD 

- Langsrijder,   W 

- Barricade 47; De kortste route zou zijn via RC Z maar dan gaat u direct langs een Nertsfarm 

en dat is in deze periode niet zo verstandig, dus beter de barricade omzeilen via RC H en de 

Muntsegroppe,   H 

- Op ‘Punt X’,   X 

- Kaart 5, 
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- Op ‘Punt Y’,   Y 

- Een @ is geen letter uit het Nederlandse alfabet, dus geen RC, 

- Barricade 48; Niet over de A7, door Wytharst gaat ook niet want de ster onderbreekt de weg, 

dus voor de snelweg rechts, via RC K weer naar de lijn en daarna nog eventjes terug via de 

Skoalleane en RC C,   KACA 

- Langsrijders,   UN 

- Na RC N is de weg gesloten voor motorfietsen en u mag alleen wegen gebruiken die zijn 

opengesteld voor zowel auto’s als motorfietsen, dus na RC N rechtdoor en via RC’s  M en U 

de lijn weer oppakken vlak voor RC T,   MUT 

- Langsrijder,   H 

- Barricade 49; 2 bochten voor de barricade de lijn verlaten en dan nog eens langs RC H, voor 

de brug rechts en dan de lijn weer vervolgen, dus niet langs RC P,   H 

- Barricade 50; Via RC G is niet mogelijk van wege een bermlijn, dus langs RC O, Bij 

Vennootswijk de lijn weer volgen maar nog even terug over de Scheidingsweg langs RC S,   

OS 

- Op ‘Punt X’,   X 

- Kaart 6, 

- Op ‘Punt Y’,   Y 

- Niet de grens naar IJsland oversteken, dus niet via RC C, 

- Het paaltje van RC I blokkeert de lijn, dus een klein stukje omrijden via Eenerveen, 

- RC R staat langs een fietspad, even een klein stukje over de parallelweg rijden en de lijn weer 

verder volgen, 

- Barricade 51; Niet heel spannend, maar wel nog even terug om de lijn kort na de barricade 

weer op te pakken,   CVV 

- Vlak na RC L is er een stukje fietspad, dus even terug via de parallelweg en via RC O weer 

naar de lijn toe,   LO 

- Langsrijder,   L 

- ‘RC L’ is niks, in ieder geval geen Routecontrole die u op dient te schrijven, 

- Barricade 52; De kortste route is door de zuurstok heen, Een barricade blokkeert alleen de 

ingetekende lijn,   T 

- Langsrijders,   TX 

- En dan nog zoveel maal een X als u wilt. 

 


