
KRABBENRIJDERS
Namens het bestuur nodigen wij jullie uit voor deelname aan HET BEVELANDS RONDJE.

Deze rit vindt plaats op zondag L9 april 2020, startplaats de Caisson, Smokkelhoekweg 12 te Kapelle

De aard van de rit is voor zowel sport als toerklasse PIJLEN KORTSTE ROUTE ZO MIN MOGELIJK

ROOD.

De gemiddelde snelheid is voor de sportklasse 36 km/uur en voor de toerklasse 30 km/uur en de

rijtijd is 3.15 uur.

De eerste deelnemer start om 13.01 uur.

Graag opgeven voor 14 ap ril 20.00 uur via hoeveL23@smail.com

Pijlen kortste route, zo min mogelijk rode wegen (witte en paarse wegen ziin verboden)

1. De op de kaart ingetekende pijlen dienen in nummervolgorde te worden bereden.

2. Onder iedere pijl wordt geacht een weg te liggen.

3. Een pijl dient van de voet tot de punt zo nauwkeurig mogelijk bereden te worden.

4. Naar elke pijl (en de finish) dient de kortste route geconstrueerd en gereden te worden. Bij deze

routeconstructies dient rekening te worden gehouden met onderstaande punten.

*. Er dient bij het maken van de routeconstructie zo min mogelijk (liefst helemaal niet) gebruik te
worden gemaakt van rode wegen/weggedeeltes. Een langere route zonder of met minder afstand

over rode wegen prevaleert boven een kortere route met meer afstand over rode wegen. Raken en

kruisen van een rode (of witte of paarse) weg wordt niet als rijden van een rode weg aangerekend.

Onder een genummerde pijl wordt geacht een RODE weg te liggen.

5. Wegen en samenkomsten van wegen mogen meerdere malen en in alle richtingen worden

bereden.

6. Pijlen en gedeelten van pijlen mogen ook worden bereden als ze nog niet aan de beurt zijn of als

ze reeds aan de beurt zijn geweest, echter alleen in voorwaartse richting. Kruisen en raken van pijlen

is toegestaan.

7. lndien de te rijden route niet bereden kan of mag worden, dient men via op de kaart staande

wegen de oorspronkelijke route op de eerstvolgende samenkomst van wegen na de onderbreking in

de geplande richting op te nemen. Deze omrijroute dient zo kort mogelijk te zijn.

8. Keren is nimmer toegestaan behalve bij een getalcontrole



Voorbeeld:

Pijten kortste route, zo min mogeliik rode weg

Met vriendelijke groet Simon en Suzan van Hoeve

Pijl í: rode weg "A" vermijden, dus via controle L.

Pi1l2: rode wegen "8" en ;C" zoveel mogelijk vermijden via controle O.

eilt a: eerst weêr controle L, dan controle Z . Onder pijl 1 wordt volgens het- 
reglement geacht een rode weg te liggen, dus ook weggedeel!" "D"

veimijden!-Daarna rode weg "C" weer vermijden via controle O.
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