KORTE UITLEG
ROUTE SLOEP AUTOTOURRALLY 2021
Aantal deelnemende teams 97

Etappe 1: Bolpijl
Vaak wordt gezegd: “Het venijn zit in de staart”. Niet bij deze SLOEPrally.
Via Beresteinseweg/Vaartweg kwam je bij de Gijbrecht van Amstelstraat alwaar een gedwongen rijrichting.
Bij de daaropvolgende rotonde ook de gedwongen rijrichting naar rechts volgen.
Bij de Zuiderwal was de aangegeven 2,83 km bereikt en ging je rechtsaf.
Vraag 1: ‘Atelier waar men met de naald figuren maakt op of in stoffen’
Antwoord: . Borduurstudio = B
Daarna einde weg rects, bij stoplichten links en bij volende stoplichten rechts de Vaartweg op.
Aangekomen bij de ESSOrotonde gedwongen rijrichtingen en vervolens ‘doorgand verkeer’ terug naar de
stoplichten en rechtsaf de Geert van Mesdagweg op..

Pas na bolpijl 17 (Nederhorst den Berg) kreeg je vraag 3 (Vraag 2 was wegens wegopbreking komen te
vervallen) ‘Meer dan middelmatig, niet klein, ruim, lang, uitgebreid, uitgestrekte dwaasheid’. Antwoord op spandoek bij bruggetje: Grote Kolder = G
Na Ankeveen kwam je bij Fort Uitermeer langs de ‘Z’.
Na het fort en brug in Weesp T-splitsing waar het links verboden was om in te rijden
dus moest je rechtsaf tot de volgende brug.
Tegenover de brug vond je het antwoord op vraag 4: ‘Blaasmuziek - diverse instrumenten’. Antwoord is Toeters en Bellen = T
Na Weesp, via de Utrechtseweg en een aantal rotondes kwam je wederom langs fort
Uitermeer en dus voor de tweede keer langs de ‘Z’. Weer opschrijven!!
Via de Keverdijk kwam je in Muiderberg en daarna ook langs vraag 5: ‘Grondverdieping voor sterke en krachtige roofdieren’. Antwoord: De Leeuwenkuil - zonder lidwoord - dus een L.
De bolpijl-etappe eindigde bij Carpool Muiderberg.
Start van de pijlenroute aldaar. Direct na Carpool rechts naar beneden onder de A6 door op de IJsselmeerweg en dan scherp links de Amsterdamsestraatweg op naar Naarden. Via het centrum naar de
Huizerstraatweg en daarna de Meentweg/Waterkeringspad via onverharde weg langs Oud Valkeveen
richting Huizen. In Huizen moest u de Driftweg rijden langs (links) “t Hooge Nest” naar de pauzeplaats aan
de haven.
De ingetekende lijn en blinde kaart (etappe 3) was voor niemand een probleem. De fotoroute was soms
lastig omdat de meeste foto’s een jaar eerder waren gemaakt en veel groener oogden.
Bij Loosdrecht gekomen via de Noodweg moest je bij de T-splitsing rechtsaf. Geen foto omdat daar het
bord ‘Doorgaand Verkeer’ leidend was..
Wij hopen dat er genoten is van de rally. Op het volgende blad nog de juist ingevulde RouteControleKaart

De Y stond op de Arkemederweg voorbij
afslag naar de N301. Dus stond de Y links
van je en is dus fout.
De J stond in de Eempolder aan de linkerkant, dus fout

Hopelijk tot volgend jaar in de feesttent.

