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Uitleg 2e SCARB Droogrit ‘Wat ’n eilanden!’. 

 

YKMSSAFDUKBGTIX 

YLLJOOBKKERQX 

YSOBMMX 

BYDIPLGAITX 

YWWDMNKUKZEEX 

YFNFZSVLUPCPTLSX 

YOOSUX 

YFGBRIJJ 

 

- U start op de parkeerplaats bij het bord “START”, bijna direct RC; Y 

- U blijft in Nederland, dus niet de rijksgrens naar Californië oversteken. Omrijden via; K 

- Barricade 1: Niet door de 1 heenrijden en de lijn op de eerste mogelijkheid oppakken dus 

even het driehoekje rijden; MSS 

- Langsrijders; AF 

- Na de afslag ‘Hertenkamp’ is het eenrichtingsverkeer dus linksaf het Oude Dijkje op en dan 

langs RC; D 

- De eerste mogelijkheid om de lijn weer op te pakken is het driehoekje rijden; U 

- Barricade 2: RC; K 

- Het stukje lijn niet tegengesteld rijden dus via de Limietweg, Padang, Muyweg en De 

Vooruitgang de lijn weer oppakken; BG 

- De 0 (nul) op de Limietweg niet noteren want dit is geen letter uit het Nederlandse alfabet. 

- Langsrijders; TI 

- Bij Punt X; X 

- Kaart 2 beginnen bij Punt Y; Y 

- Langsrijder; L 

- Een klein uitwasje naar links op de lijn dus het rechthoekje rijden en nog een keer; L 

- Barricade 3: Via RC; J 

- Dan vlak voor RC O de lijn weer oppakken maar er is nog een eerdere mogelijkheid dus na RC 

O 3 keer links; OO 

- Niet langs RC E 

- Langsrijders; BK 

- Bij RC C is een fietspad, de laatste mogelijkheid om te ontwijken is vlak voor RC N. Rechtsaf 

naar RC U kan niet vanwege een bermlijn. Dan niet de IL tegengesteld rijden maar Via RC K 

en E de IL weer oppakken bij IJzerenkaap; KER 

- Langsrijder; Q 
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- Bij Punt X; X 

- Kaart 3 starten bij Punt Y; Dus geen RC K; Y 

- Barricade 4: De barricade onderbreekt alleen de IL, dus vlak voor de barricade rechts, 2 keer 

links en weer rechts. Geen RC’s 

- Langsrijders; SO 

- ALFA is geen RC want er staan meerdere letters op (1 strafpunt) 

- Barricade 5: Bij de camping 3 keer links en dan na RC M nog een keer links om de IL kort na 

de barricade op te pakken; BMM  

- Bij Punt X; X 

- Kaart 4 bij Punt Y starten, dan de kortste route naar de IL is via RC Z maar de IL kan nog 

eerder opgepakt worden door het pontveer te nemen. Keren is echter niet toegestaan dus 

een klein rondje rijden via RC B (linksom of rechtsom maakt niet uit); BY 

- Barricade 6: De Stortumer dijk volgen, de lijn niet tegengesteld rijden dus langs RC P weer 

terug, langs 0,7 rechts om RC G heen en via RC L de IL weer oppakken; DIPL 

- Langsrijders; GAIT 

- Bij punt X; X 

- Op kaart 5 bent u dan bij Punt Y; Y 

- Langsrijder; W 

- Barricade 7: Rechts om RC W heen om vervolgens na RC W linksaf parallel aan de IL door de 

barricade te gaan. (Barricade onderbreekt alleen de IL); W 

- Doodlopende wegen sluiten een weg af dus voor DLW linksaf; D 

- DWL heeft geen betekenis dus de IL bliven volgen; M 

- Langsrijders; NK 

- Barricade 8: Vlak voor de barricade links, dan weer links terug naar de IL, parallel aan de IL de 

barricade door en dan rechts van de 8 nog naar links om de IL op de eerste mogelijkheid na 

de barricade op te pakken; UKZEE 

- Bij Punt X; X 

- Kaart 6 starten bij Punt Y; Y 

- Langsrijder; F 

- Barricade 9: De laatste mogelijkheid om de barricade te ontwijken is voor PL2rechts de dijk 

op en dan na RC N weer rechts parallel de IL gaan volgen de weg volgen en bij de 

Stroomleidam weer terug naar de IL; NFZSV 

- Langsrijders; LUP 

- Bij de Hollumer Trap zit een klein uitwasje naar links dus de Trapweg op en via de Ridderweg 

weer terug naar de IL; CP 

- Vlak voor de Smitte weg is het eenrichtingsverkeer dus rechtsaf de Zuidergrie op. Kortste 

route is linksaf de Westergrieweg op, dan niet de IL tegengesteld rijden dus via RC L en dan 2 

keer links de dijk weer op; TLS 

- Bij Punt X; X 

- U bent dan bij Punt Y; Y 

- Langsrijder; O 

- Barricade 10: Voor de barricade rechtsaf, boven 10 langs, terug naar de IL. Direct na de 

barricade is fietspad dus de IL weer oppakken bij 3,3; O 
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- Langsrijder; S 

- Onder de IL word geacht een weg te liggen, echter voor en na RC N is de lijn en de weg 

onderbroken er is dus geen mogelijkheid om dat stuk weg te berijden; U 

- Bij Punt X; X 

- Bij punt Y verder de Amelandse dijk volgen; Y 

- Barricade 11; Vlak voor de barricade naar links, via RC F weer terug naar de IL, via RC K is niet 

de kortste route. De IL kruisend raken rechtsaf en de IL vlak na de barricade weer oppakken; 

FG 

- Langsrijder; B 

- Daarna wordt het fietspad dus linksaf en direct rechts de Heereweg op. Via RC M kan niet 

vanwege de bermlijnen. Na RC R rechts terug naar de IL gaat niet omdat u dan een voetbrug 

over moet dus nog een stukje omrijden; RI 

- Voor het pontveer; J 

- Na het pontveer; J 

- RC X ligt na de finish. 

 


