
Uitleg A-Kl 60E Krabbenrit Traject  1     Blad 4 
Punt 10 tot 16 

Na punt 10 volgen we de gele weg naar rechts rond Yersekendam en voor de weg oranje wordt 

linksaf de witte weg op (RC G)             G 

Na punt 11 om het driehoekje rijden, de 1e weg van de driehoek staat niet op de kaart (RC H)      H 

Na punt 12 (RC J)              J 

Naar punt 13 is het minst oranje links, Hovijweg en op het eind rechts dan de weg langs het 

kanaal op om de route bij de Postbrug op te nemen. (RC 23)         23 

Nu over de oranje weg naar de Postbrug. Na de brug op de 1e gele weg links (RC 25)      25 

Nu op het kruispunt rechts naar punt 13 door Lerkenhoek (RC K)         K 
Op het eind bij de oranje weg rechts en meteen links en 1e weg links (RC 21)       21 

Nu proberen om punt 14 van de andere kant op te halen 

Door Wemeldinge is de kortste route op de 1e weg links, maar de bermlijn is dicht (RC T) Fop     T 

We volgen de weg langs de crossbaan (RC R) en op het eind links naar         R 

Monnikenhof (RC 35). Punt 14 is niet meer te bereiken en volgen de route naar punt 15 langs     35 

Monnikendijk. Op weg naar punt 16 komen we op het eind bij een oranje weg.  

De weg rechtsaf is meer oranje (RC 32) Fop           32  

Dus linksaf en meteen rechts de gele weg, hier staat een naar beneden wijzende pijl 

Bij de volgende gele weg staat (RC 27)             27 

De kortste route is nu links (RC 26). Keren en links de gele weg naar de dijk op en linksaf naar Pl 1610    26  

Linksaf en via de 1e gele weg rechts naar Kattendijke (RC 30)          30 

Hierna terug de dijk op en links over de dijk naar Kattendijke (RC 34)        34 

Bij RC 34 keren en rechts de dijk af en in Kattendijke op het eind rechts en meteen weer rechts  

de witte weg op, om zo minder oranje te rijden (RC 33)          33 

 

 

 

 

      

            
 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              


