
4e Kiet of Dubbelrit - 16 april 2016 

   

  

4e Kiet of Dubbelrit 

zaterdag 16 april 2016 

  

De 4e Kiet of Dubbelrit 2016 is een (open) kaartleesrit, meetellend voor het Clubkampioenschap 
van GAC De Krabbenrijders en is een gezamenlijke rit met ASC De Baronierijders (aparte 
klassementen): 

  

Deelname is mogelijk in: 

 Sportklasse (=A-klasse Baronierijders): voor ervaren equipes 

 Toerklasse (=C-klasse Baronierijders): voor beginnende equipes 

 Instapklasse (=D-klasse Baronierijders): voor equipes met weinig tot geen ervaring 

Het inschrijfgeld bedraagt voor leden:gratis en voor niet-leden: € 10,- p.p. 

Voor deelnemers in de Instapklasse, 10 euro per EQUIPE! 

Het reglement kunt u vanaf 1 april downloaden via onze downloadpagina. 

  

Uitzetters : Henk Melkert (inlichtingen, tel. 06-53777073, email: h.j.melkert@ziggo.nl) en Floris 
van Loon (Toerklasse - Instapklasse) 

Sportcommissaris: Frits Veringmeier 

Start: Restaurant de Cocpit, Pastoor van Breugelstraat 93A, 4744 RC Bosschenhoofd, Tel: 0165-
313129 

Inschrijven: 11.00-12.00 uur 

Start 1e Deelnemer: 12.01 uur 

Wedstrijdgebied: Gemeente Rucphen 

Wedstrijdsysteem: Sportklasse: Pijlen en punten, kortste route, Toerklasse: Pijlen kortste route. 
Instapklasse: Ingetekende lijn 

Lengte, gemiddelde snelheid en duur van de rit: 

  Lengte Gem. snelheid 
Sportklasse 85 km 30 km/u 
Toerklasse 75 km 27 km/u 
Instapklasse 70 km 25 km/u 
  

Eind jaren 70 van de vorige eeuw zijn de eerste 2 versies van deze rit gereden en op 25 januari 
2014 de derde. 

Voor de sportklasse deze keer géén dubbele pijlen maar pijlen en punten, voor de toerklasse 
weer gewoon 'enkele pijlen' en voor de Instapklasse een heel eenvoudige Ingetekende lijn. 

https://krabbenrijders.org/index.php/algemeennieuws/downloadpagina
mailto:h.j.melkert@ziggo.nl


Bijzonder aan deze clubrit is, dat de rit samen en gelijktijdig met de Baronierijders wordt 
gehouden, dus één en dezelfde rit voor 2 verenigingen. Bij de Baronierijders is de naam van de 
rit deze keer ook Kiet of Dubbelrit. 

De rit wordt op een zaterdag verreden en de starttijd is ook vroeger dan gebruikelijk, nl. vanaf 
12.01 uur. (inschrijven vanaf 11.00 uur). 

We hopen jullie met een leuk aantal deelnemende equipes een mooie en spannende 
autosportmiddag aan te bieden. 

  

Wij zien u graag op 16 april 2016 aan de start van de 4e Kiet of 
Dubbelrit! 
 


