
Uitleg A-Kl 60e Krabbenrit Traject 2    Blad 7 
 

Punt 6 tot 12 

Na de Koedijk net voor punt 6 (RC F)        F 

Na punt 6 links om het driehoekje (RC G), dit is minder oranje      G 

Nu 1e weg rechts om minder oranje te rijden (RC E)      E 

Na punt 7 rechts een stukje gele weg nemen (RC H)      H 

De kortste weg naar punt 8 is via Baarland de oranje weg langs (RC J) Fop   J 

Maar minder oranje is langs de Nisse Stelle Polder (RC M)      M 

en langs de weg onder de dijk (RC L)        L 

Het kruispunt over en links naar punt 8 en na punt 8 (RC K)     K 

Gele weg naar punt 9 volgen (RC O) en op het eind rechts een klein stukje oranje   O 

Op de 1e weg links onder Baarland door (RC P)       P 

In Baarland even links en rechtsaf ( RC R)       R 

Einde weg rechts, Striepseweg naar punt 10  

Na punt 10 niet de kortste weg naar Bakendorp langs (RC Q) Fop, dit is meer oranje  Q 

Maar linksaf en dan rechts onder langs de dijk (RC V)      V 

Langs Bakendorp en niet de weg met (RC R) Fop voor Baarland in    R 

Maar door Baarland en rechtsaf, we rijden om de oranje weg, maar de weg met (RC N) is Fop  N 

De weg ligt niet meteen links, maar 25 m. verder de Striepseweg in, dus omrijden via (RC S) S 

De route naar punt 11 met het minste oranje loopt via (RC 17)     17 

We kunnen nu rechtdoor rijden naar Kwadendamme, maar onderlangs Baarland is  

minder oranje , dus keren en terug (RC 20)       20 

Nu moeten we wel recht naar Kwadendamme en nemen onder de dijk (RC U)    U 

Na punt 11 rechts de dijk af en rijden we minder oranje (RC T)      T 

Hierna linksaf  over gele wegen         U 

naar de Waardweg (RC U)      

Door de Polder Hoedekenskerke  

naar punt 12  

 


