
 

 

 

GAC de Krabbenrijders nodigt u uit voor het  2e Rondje Tholen op zondag 5 mei 2019. 

Start en finish is bij bowling De Thoolse Brug, Stevinweg  1a, 4691 SM te Tholen. 

De bowling is geopend vanaf 12.00 uur, start eerste deelnemer om 13.01 uur. 

Graag voor 1 mei doorgeven dat u meedoet via hoeve128@gmail.com. 

De aard van de rit voor de SPORTKLASSE: Pijlen af en op kortste route. 

De aard van de rit voor de TOERKLASSE: Pijlen kortste route (met barricaden). 

Gemiddelde snelheid SPORTKLASSE is 36 km per uur  in totaal 3 u en 20 min. 

Gemiddelde snelheid TOERKLASSE  is  30 km per uur  in totaal 3 u en 05 minuten. 

A: ALGEMEEN 

De rit wordt verreden volgend de reglementen van de NRF, met dit verschil dat je max 30 minuten 

     te laat mag komen in plaats van 1 uur. 

B: KAARTMATERIAAL 

• Op je starttijd ontvang je een bindend kaartfragment, schaal 1:50.000 

• Indien een situatie op de kaart is voorzien van een cirkel, ellips of iets dergelijks dan dient te 

worden aangenomen dat de werkelijke situatie exact met de kaartsituatie overeenkomt. 

Deze situatie kan nooit aanleiding geven tot een herconstructie. 

C: ROUTEOPDRACHT SPORTKLASSE: 

Construeer en rijd een aaneengesloten route via de op het kaartfragment ingetekende pijlen met 

inachtneming van het volgende: 

1. De pijlen dienen in numerieke volgorde in de route te worden opgenomen (kortste route)  

2. Na  het oprijden van  de pijl dient u de pijl op de eerste mogelijkheid te verlaten en op de 

laatste mogelijkheid weer op te nemen.  U rijdt dus alleen het eerste en het laatste stuk van 

de pijl uiteraard in de aangegeven richting. 

3. Tussen het punt van verlaten en opnemen van de pijl dient u de kortste route te construeren. 

Hierbij is het niet toegestaan om wegen bedekt door het tussenliggende deel van de pijl in de 

route op te nemen, te kruisen of te raken. Ook andere pijlen (of delen daarvan) mag u niet in 

deze route opnemen. Dus de pijlen alleen berijden als ze aan de beurt zijn. Keren is niet 

toegestaan, tenzij na een keercontrole of een opdracht.  

D: HERCONSTRUCTIE 

1. Indien de geconstrueerde route niet kan of mag worden gereden, moet via kaartwegen een 

zodanige herconstructie worden gemaakt dat in volgorde van belangrijkheid: 

• de geconstrueerde route op de eerstvolgende samenkomst van wegen 

(=opnamepunt) in de geconstrueerde rijrichting wordt voortgezet 
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• de gekozen herconstructieroute zo kort mogelijk is. Keren is hierbij niet toegestaan, 

tenzij na een keercontrole of een opdracht. 

2. Indien een herconstructie niet kan of mag worden bereden, vervalt deze 

herconstructieroute  verder geheel. Men dient vanaf het punt van onderbreking een nieuwe 

herconstructieroute te maken met inachtneming van het gestelde onder het in de 

herconstructieregels genoemde D 1. 

3. Bij de herconstructie gelden dezelfde bepalingen voor het gebruik van pijlen, wegen en 

samenkomsten van wegen als bij de routeopdracht. 

E: VOORKENNIS 

Conform TRK2 artikel 9. 

F: VERANDERDE WEGAANSLUITINGEN 

De werkelijke situatie komt in alle gevallen overeen met de kaartsituatie dus x=0 meter. 

G: NIET OP DE KAART VOORKOMENDE WEGEN 

Y= 0 meter 

C:  ROUTEOPDRACHT  TOERKLASSE 

Construeer en rijd een aaneengesloten route via de op het kaartfragment ingetekende pijlen met 

inachtneming van het volgende: 

1. De pijlen dienen in numerieke volgorde in de route te worden opgenomen. 

2. een pijl wordt op de kaart aangegeven door een lijnstuk met een pijlpunt. De pijl wordt 

geacht de volledige lengte van het lijnstuk te hebben. 

3. een pijl mag uitsluitend in de door de pijlpunt aangegeven richting in de route worden 

opgenomen 

4. kleine uitwasjes aan pijlen worden geacht overeenkomstig de ter plaatse berijdbare situatie 

te zijn getekend 

5. onder een pijl wordt geacht een weg te liggen 

6. het is toegestaan om pijlen eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn en reeds bereden 

pijlen nogmaals te berijden . Het is ook toegestaan pijlen zijdelings op te rijden en te verlaten 

en pijlen te raken en te kruisen. 

7. een pijl kan voorzien zijn van een barricadestreepje.  Is  een pijl voorzien van een 

barricadestreepje dan dient  u een omrij route te construeren, waarbij primair de 

voorgenomen route op de laatst reglementair mogelijke samenkomst van wegen vóór de 

barricade wordt verlaten en op de eerst reglementair mogelijke samenkomst van wegen ná 

de barricade wordt voortgezet en waarbij secundair de omrij route zo kort mogelijk is. 

8. op weg naar een pijl of de finish dient steeds de kortste route te worden geconstrueerd. 

9. keren is niet toegestaan, tenzij na een keercontrole of opdracht. 

S: HK = is een opdracht alleen voor de sportklasse 

T: HK = is een opdracht alleen voor de toerklasse 


