
Uitleg A- Kl 60e Krabbenrit Traject 2     Blad 6 

 

Punt 1 tot 6 
Na punt 1 op de eind weg links en na Vier Linden rechts de N669 oversteken (RC A)    A 

Voor de spoorweg rechts naar ’s Heer Abskerke (RC B). Op het eind rechts en 1e weg links,  B 

Noordhoekweg. Deze weg in verlegd naar rechts, de weg is in werkelijkheid op de stippellijn.  

Op de kruising komt u weer op een op kaart staande weg. 

Deze volgen naar links om een nieuwe route te rijden naar punt 2 (RC 11) (HKL)   11 

Bij Baarsdorp voor punt 3 (RC12).         12 

Nu punt 3 van de andere kant opnemen langs de Poel. Hier moeten we een dwangpijl naar  

links volgen. We kunnen punt 3 nog wel bereiken door een keerlus te maken en onder De Poel  

linksaf naar punt 3 te rijden. 

De kortste is op het eind rechts te gaan dan de N665 oversteken en op de einde weg rechtsaf. 

 (RC 13)(DMP 4)           13 

Als u op de einde weg linksaf rijdt is een langere keerlus (RC C)(DMP 4)      C 

Nu verder naar punt 4 via Nisse en een ommetje over een stukje gele weg (RC B)    B 

Na punt 4 linksaf en na punt 5 op de 1e weg rechts bij de Poel om de kortste route naar punt 6  

te rijden, dit gaat niet.  

Op de einde weg rechts, dit is korter oranje en de 1e weg links (RC 14)     14 

Nu de oranje weg terug en via gele wegen langs Sinoutskerke en Nisse naar punt 6. 

De gele weg door de T van Bewesten is 100 meter verlegd, zie stippellijn (RC E) Fop   E 

Degene die over Sinoutskerke is gereden krijgt hierna een dwangpijl naar links en rijd  

op het eind links en 1e weg rechts en komt op de gele weg met controle D 

De goede route is de oranje weg volgen en op de 1e weg links (RC D)     D 

Op het eind rechts en meteen links en voor de spoorweg  rechtsaf, Koedijk  

 


