
 

 
Mosselrit 

 
Zondag 10 december 2017 

 
 
 
Systeem Sport- en Toerklasse: Ingetekende lijn met Barricades (Baril) en Visgraat 
 
Lengte en gemiddelde snelheid: 

    Sportklasse 108 km - 36 km/uur 

    Toerklasse 90 km - 30 km/uur. 

Uitzetters: Simon en Suzan van Hoeve 

Sportcommissaris: Richard Dekkers. 

Informatie: Richard: 0164-679900 of richard@hoteldekkers.nl 

Startlocatie: Waterrijk Oesterdam, Oesterdam 3, 4691 PV Tholen. 

Inschrijven: 12.30-13.00 uur 

Start 1e deelnemer: 13.01 uur. 

 
Routeopdracht: 

 
1. Men dient een route te construeren waarbij de ingetekende lijn op de laatste mogelijke 

samenkomst van kaartwegen vóór de barricade wordt verlaten en op de eerste mogelijke 

samenkomst van kaartwegen na de barricade weer wordt voortgezet. De ingetekende lijn 

mag hierbij niet tegengesteld worden bereden. Deze nevenroute dient zo kort mogelijk te 

zijn. De ingetekende lijn en de nevenroute vormen samen de geconstrueerde route. 

2. Deze geconstrueerde route dient in de aangegeven richting van start naar finish zo 

nauwkeurig en zo lang mogelijk ononderbroken te worden bereden. 

3. Onder elk deel van de ingetekende lijn wordt geacht een weg te liggen. 

4. Indien het berijden van de geconstrueerde route niet mogelijk blijkt te zijn, dan treden de 

her constructie regels in werking. 

5. Het kruisen en raken (= ook tegengesteld) van de ingetekende lijn is toegestaan. 

 

Herconstructies: 

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

zodanige herconstructie worden gemaakt dat in volgorde van belangrijkheid: 

a. de geconstrueerde route op de eerstvolgende samenkomst van kaartwegen 

(=opnamepunt) in de geconstrueerde rijrichting wordt voortgezet. 

b. de gekozen herconstructie route zo kort mogelijk is. 

2. Keren is hierbij niet toegestaan tenzij na opdracht. Het kruisen en raken (= ook 

tegengesteld) van de ingetekende lijn is toegestaan. 

3. De barricades blijven blokkeren. 

4. Alle overige wegen mogen onbeperkt en in alle richtingen worden bereden. 

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

verder geheel. Men dient vanaf het punt van onderbreking een nieuwe her constructie te 

maken met inachtneming van het bovenstaande. 
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Visgraat/striprit:  

1. Er dient gereden te worden aan de hand van een rechte lijn die van beneden (bol = begin) 

naar boven (pijl = einde) gelezen dient te worden. 

2. Aan beide zijden van de lijn (de route dus) zijn streepjes getekend die de wegen aangeven 

die niet moeten worden ingereden (wegen die men dus moet laten liggen). 

3. Een streepje aan bijvoorbeeld de linkerkant houdt in dat u op dat punt één weg links moet 

laten liggen, hetgeen wil zeggen rechtdoor bij een linker zijweg of rechtsaf bij een 

rechterzijweg (de weg rechtdoor laat u links liggen). 

4. (Zichtbaar) doodlopende wegen kunnen wel doch behoeven niet te zijn getekend. Deze zijn 

dan voorzien van een dwars streepje. 

5. Doodlopende wegen mogen nimmer bereden worden. 

6. Kennelijke in- en of uitritten naar bedrijfsterreinen en/of benzinestations  worden geacht niet 

aanwezig te zijn. 

 

Note: U dient zich op uw ideale tijd aan te melden aan de VTC. 

Te vroeg melden wordt bestraft met 2 strafpunten per minuut. 

Te laat melden: 1 strafpunt per minuut met een maximum van 30 strafpunten. 

 

Het bestuur van GAC De Krabbenrijders, uitzetters en sportcommissaris wensen u 

een leuke en succesvolle Mosselrit en aansluitend een smakelijke mosselmaaltijd! 


