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Beste sportvrienden. 
 

 
 
Voor u ligt het reglement van de Jubileumrit 10e editie Oosterschelderit 2013. 
In 2004 werd de eerste Oosterschelderit verreden. Inmiddels heeft de rit in de klas- 
siekerwereld grote landelijke bekendheid. We hebben het dit jubileumjaar mogelijk 
gemaakt, dat ook auto’s welke na 1978 op kenteken zijn gezet mee kunnen rijden in 
een speciale klasse, de Open Sport- en Open Toerklasse. 

 
Het reglement is zo compact mogelijk gehouden. Met in totaal 12 bladzijden te lezen 
tekst denken wij hierin geslaagd te zijn. 
Marijke Benningshof en Johan van Geel hebben samen met onze sportcommissaris 
Herry Houg en Tino Jongmans een fantastische route uitgezet. 

 
De Oosterschelderit evolueert voortdurend. Deze keer starten we met een regularity 
bij de deur van het startlokaal en om die reden krijgt uw 5 minuten voor uw starttijd 
het routeboek. Voor de sportklasse en tourklasse houden we de ideale snelheid nog 
even geheim. In het routeboek zal uiteraard de ideale snelheid vermeld worden, ook 
zorgen wij dat u een tabel met bijbehorende afstanden ter beschikking heeft. U moet 
de juiste gemiddelde snelheid aanhouden en de route zo nauwkeurig mogelijk vol- 
gen. Een stopwatch is geen overbodige luxe. 

 
Dit jaar rijdt de sportklasse ongeveer 210 km, de toerklasse rijdt ongeveer 180 km 
wedstrijdkilometers. De tiende editie van de Oosterschelderit gaat in de ochtend naar 
de zak van Zuid-Beveland. Na de lunch gaan we weer naar onze vertrouwde finish- 
plaats vlak bij Bergen op Zoom. Deze keer geen eiland hoppen omdat we een com- 
pact wedstrijd gebied hebben. Met slechts 2 keer 4,5 kilometer autoweg om een op- 
haalbrug te vermijden blijven er lekker veel wedstrijd kilometers over. 

 
Dit jaar hebben wij wederom het fenomeen Q zones ingesteld: hier mag u maximaal 
30 km/u rijden. Wij controleren dit. De bedoeling is u een fijne en sportieve dag te 
bezorgen. Houd met uw rijgedrag rekening met andere weggebruikers. De gemiddel- 
de snelheid van de diverse trajecten is zo gekozen dat het niet nodig is om geldende 
maximumsnelheden te overschrijden. 

 
De startlocatie is dit jaar de Gedempte Haven te Bergen op Zoom. Het startbureau is 
in restaurant ’t Spuihuis, Spui 1. 

 
Voor vragen over het reglement hebben wij om 9.00 uur een briefing voor de (open) 
Sportklasse, om 9.20 uur een briefing voor de ( open) Toerklasse. 

 
Ik hoop op een zonnige dag voor deze tiende editie en zie u op 1 september aan- 
staande. 

Tot ziens, 

Cas Segers 
voorzitter 
G.A.C. De Krabbenrijders 
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Uitzetters, tevens Marijke Benningshof 06-10699525 
Route chefs   

 
 
 
Sportcommissaris 

Johan van Geel 
 

Herry Houg 

06-22926450 
 

06-53363539 
 

Algehele ondersteuning 
 
Voorzitter/ Secretaris 

 

Tino Jongmans 
 

Cas Segers 

 

06-24513900 
 

06-22588533 
 
 
 
 
 

Startbureau Restaurant ’t Spuihuis 
Spui 1 
4611 GX Bergen op Zoom 
Tel.: 0164-233196 

 
 
 

Rust (lunch) Restaurant Stelleplas 
Stelleweg 5 
4451 RL Heinkenszand 
Tel:0113 567445 

 
Finishbureau Partyhoeve Natuurlijk! Kloof 
en rekenkamer v.a. 16.00 uur Zurenhoek 5 

4624 RC Bergen op Zoom 
 
 
 
 

Wedstrijdsecretariaat Cas Segers 
t/m 31 Augustus Doornickstraat 3 

4698 CV Oud-Vossemeer 
tel.: 0166-677702 
E-mail: oosterschelderit@live.nl 

mailto:oosterschelderit@live.nl
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ORGANISATORISCH REGLEMENT 

 
 
 
Art. 1 Organisatie 

 
De Oosterschelderit 2013 wordt op 1 september 2013 georganiseerd door G.A.C. de 
Krabbenrijders uit Bergen op Zoom. De Oosterschelderit is een kaartleesrit voor 
klassiekers (bouwjaar vóór 1979), welke meetelt voor het Nederlands Kampioen- 
schap voor Klassiekers van de N.R.F. 
Tevens is er een open klasse voor auto’s die jonger zijn. 

 
Art. 2 Reglementering 

 
Als leidraad voor het door ons opgestelde reglement gelden de artikelen van het NRR 
en BRKLAS (basis reglement klassiekerritten, deel 1-3, art 1 t/m 7) van de Ne- 
derlandse Rittensport Federatie. Voor hen die hiermee niet bekend zijn, hebben wij 
alle relevante regels in het navolgende TECHNISCH REGLEMENT vermeld. Ook zijn 
er regels, specifiek voor deze rit geldend, toegevoegd. Het Technisch Reglement is 
door de N.R.F. goedgekeurd onder nummer KLAS-05-13/WdD 

 
Art. 3 Indeling in klassen, start en rijtijden. 

 
a.  Alleen auto’s die vóór 1979 op kenteken zijn gezet (waar ook ter wereld), kunnen 

aan dit evenement deelnemen in de klasse klassiekers voor het NRF kampioen- 
schap. Jongere auto’s komen uit in de open klasse. 

 
b.  Gereden wordt in een sport- en toerklasse. 

Sportklasse/open sportklasse: geroutineerde deelnemers 
Toerklasse/open toerklasse: deelnemers met geringe ervaring 

 
c.  Uw klasse indeling en starttijd staan vermeld op uw acceptatiebrief. 

 
d.  De start vindt plaats op de Gedempte Haven te Bergen op Zoom. Het startbureau, 

is geopend vanaf 8.30 uur. Het startbureau bevindt zich in Restaurant ’t Spuihuis 
Spui 1, Bergen op Zoom. 

 
e.  De Oosterschelderit bestaat uit twee etappes voor beide klassen. 

In de ochtend wordt de eerste etappe verreden, in de middag de tweede 
etappe. Beide etappes zijn onderverdeeld in verschillende trajecten. 
De sportklasse rijdt 210 km. De toerklasse rijdt 180 km. 

f. In de geneutraliseerde verbindingstrajecten staan geen controlebordjes opgesteld. 

g.  Start Sportklasse vanaf 9.31 uur. Start Toerklasse vanaf 10.01 uur. Indien de 
omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan het tijdschema tussentijds 
gewijzigd worden. Deze wijziging zal bij een bemande route controle aan de 
deelnemers bekend worden gemaakt. 
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Art. 4 Inschrijving 
 
a.  U kunt elektronisch inschrijven via  www.krabbenrijders.nl  Uw inschrijving is 

definitief na overboeking van het inschrijfgeld ad € 135.- . Dit bedrag dient uiterlijk 
25-8-2013 in ons bezit te zijn. Inschrijving na deze datum is alleen mogelijk na 
telefonisch overleg met het Wedstrijdsecretariaat; dit onder voorbehoud van 
beschikbaarheid. 

b.  De organisatie heeft het recht inschrijvingen –eventueel zonder opgaaf van 
redenen- te weigeren. 

 
Art. 5 Wedstrijdbescheiden 

 
a. Aan alle deelnemers wordt 5 minuten voor hun  starttijd het routeboek voor de 

ochtendetappe overhandigd. 
 
b. U dient zich minimaal 30 minuten voor uw starttijd met uw acceptatiebrief te 

melden in het startbureau in restaurant ‘t Spuihuis. Hier ontvangt u rallyschilden, 
eerste controlekaart e.d. 

 
c. Controlekaart 1 (ochtendetappe) dient bij de VTC op het lunchadres ingeleverd te 

worden. 
 
d. Bij binnenkomst op het lunchadres ontvangt u de controlekaart voor de middag 

etappe met uw starttijd. Na de lunch ontvangt u, op uw starttijd, het routeboek voor 
de middagetappe. 

e.  Controlekaart 2 dient bij de finish ingeleverd te worden. 

Art. 6 Licenties 
 

Deelnemers die meedoen aan het Nederlands Kampioenschap voor Klassiekers van 
de N.R.F. dienen hun licentie in het startbureau te kunnen tonen, overige deelnemers 
krijgen gratis een daglicentie. 

 
Art. 7 Uitslag 

 
a.  De organisatie zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk 15 minuten na het sluiten van de 

finish, de ideale controlekaarten en de ideale routes publiceren. Vervolgens wordt 
zo spoedig mogelijk een voorlopige uitslag gepubliceerd. 

b Er  is  een  mogelijkheid  tot  het  stellen  van  routetechnische  vragen  en  ver- 
meende rekenfouten. De organisatie stelt hiervoor formulieren ter beschikking, 
laatste bladzijde routeboek middag, het zogenaamde “ Vragenbriefje”. Dit ui- 
terlijk tot 15 minuten na  publiceren  voorlopige uitslag.  Het  antwoord op  deze 
vragen ( de beslissing door de wedstrijdleiding ) is bindend. 

c.  De organisatie zal zo spoedig mogelijk de definitieve uitslag bekend maken 
(waarschijnlijk rond 19.30 uur). 

d.  De definitieve uitslag zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de 
internetsite van de Krabbenrijders op  www.krabbenrijders.nl  en op de N.R.F. site 
www.rittensport.org 

http://www.krabbenrijders.nl/
http://www.krabbenrijders.nl/
http://www.rittensport.org/
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Art. 8 Prijzen en prijsuitreiking 
 
Voor de beste drie geklasseerden in de sportklasse en de beste vijf in de tourklasse 
zijn er bekers te verdienen. De eerste plaats in de open klassen krijgen een aanden- 
ken. Na definitief worden van de voorlopige uitslag, zal de prijsuitreiking plaatsvinden 
op de finishlocatie . 

 
Art. 9 Verzekering en technische staat van de auto 

 
De deelnemende auto dient minimaal W.A. verzekerd te zijn. Het inschrijfgeld omvat 
niet de premie voor een eventueel benodigde aanvullende verzekering voor regelma- 
tigheidsritten. U dient er zich van te vergewissen dat uw verzekeringspolis dekking 
geeft tijdens een regelmatigheidrit. Om hier zeker van te zijn kunt u bij uw assuran- 
tiekantoor een z.g. assurantieverklaring aanvragen. Zonodig dient u een aanvullende 
ééndagspolis aan te vragen bij uw verzekeringsmaatschappij, om zeker te zijn van 
dekking voor deelname aan een regelmatigheidsrit in Nederland. 

 
De verzekering dient in te houden de dekking van de wettelijke aansprakelijkheid van 
de deelnemers en de bestuurders jegens derden en jegens de officials van het eve- 
nement. 

 
De deelnemer is verplicht om bij documentcontrole aan te tonen dat de auto waar- 
mee wordt deelgenomen tijdens de Oosterschelderit verzekerd is. Omdat we ook 
door België kunnen rijden is een groene kaart verplicht. Nederlandse auto’s dienen 
APK goedgekeurd te zijn. 

 
GPS positiebepaling systemen zijn niet toegestaan in de auto. 
Gebruik van mobiele telefoon in de auto is niet toegestaan, behalve bij calamiteiten. 

 
Art. 10 Bepaling van het klassement 

 
In geval dat meerdere deelnemers de “Oosterschelderit” beëindigen met een gelijk 
aantal strafpunten, zal het klassement als volgt worden bepaald: 
Die equipe wordt als hoogste geklasseerd die in volgorde van belangrijkheid: 
a.  de minste tijdafwijking heeft bij een daarvoor van tevoren aangewezen 

routecontrole. 
b.  vanaf de start gerekend, het laatst een afwijking heeft ten opzichte van de 

ideale controlereeks in vergelijking met de andere equipe(s). 
c.  de minste strafpunten heeft in de Regularity. 

 
Art. 11 Verkeersregels en Milieu 

 
U dient zich tijdens de rit aan de geldende maximum snelheden te houden. 
In uw auto dient een plastic zeiltje van minimaal 2 bij 1 meter aanwezig te zijn. 
GEBRUIK UW PLASTIC ZEILTJE ONDER DE AUTO. Verder dient aanwezig te zijn 
-stempelkussen –gevarendriehoek- veiligheidshesjes (verplicht in België). In België is 
ook een brandblusser in de auto verplicht. Hier geldt dat de regel in principe alleen 
geldt voor auto's met een Belgisch kenteken, maar dat er in de praktijk weinig onder- 
scheid wordt gemaakt. Het verdient aanbeveling om tevens in de auto te hebben: - 
verbanddoos  -sleepkabel. 
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Art. 12 Restitutie Inschrijfgeld 
 

a.  Bij weigering van de inschrijving door de organisatie wordt het inschrijfgeld 100% 
gerestitueerd. 

b.  Deelnemers die vóór 1 juli 2013 hun inschrijving annuleren, krijgen hun 
inschrijfgeld minus € 35.- retour. 

Bij overmacht zal de organisatie de helft van het inschrijfgeld aan de deelnemers te- 
rugbetalen. “Overmacht” is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan 
door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de 
partijen. (Bedoeld worden onder andere het niet afgeven of het intrekken van ver- 
gunningen wegens ziekten als mond en klauwzeer, vogelpest, 
BSE enz.) 

 
Art. 13 Wijzigingen 

 
Wijzigingen en aanvullingen op het reglement evenals wijzigingen in de route zullen 
aan de deelnemers gemeld worden op een publicatiebord bij de start en lunchlocatie. 

 
Art. 14 Q(uiet) zones 

 
Een Q(uiet) zone is een deel van het traject waar maximaal 30 km/h gereden mag 
worden. Overschrijding van deze snelheid wordt bestraft volgens art. 3 b van het 
technisch reglement. Een Q zone is herkenbaar aan een geel bord (20 bij 30 cm) 
met in zwart de letter “Q ”. Het einde van een Q zone is herkenbaar aan een 
wit bord met in grijs de letter “Q ” voorzien van drie transversalen. 
Een Q zone kan ook als zodanig op de wedstrijdkaart zijn aangegeven. 

 
Art. 15 Uitvallen 

 
Indien een equipe de rit niet verder kan uitrijden, dient de organisatie hiervan in ken- 
nis gesteld te worden. (telefoonnummers zie blz. 3) De organisatie van de Ooster- 
schelderit heeft geen eigen sleepdienst. ANWB wegenwachtleden kunnen tel. 088- 
2692888 bellen. 

 
 
 
 

TECHNISCH REGLEMENT 
 

Gebruikte afkortingen in dit reglement: 
 

RC routecontrole GTC geheime tijdcontrole 
TC tijdcontrole IPT ideale passeertijd 
VTC vaste tijdcontrole FC finishcontrole 

 

Naast de standaard afkortingen (volgens basisreglement klassiekers) kunt u tijdens 
de rit de volgende opdrachten tegenkomen: 

 
NVH niet (verder) herconstrueren HK Hier keren 
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Art. 1 Algemeen 

 
 
 
De rit wordt verreden volgens de bepalingen opgenomen in het NRF-reglement BR- 
KLAS uitgave 2006, versie oktober 2005, deel 1-3 art 1 t/m/ 7( te downloaden van 
http://rittensport.org) en de bepalingen in dit Technisch Reglement cq. eventuele 
aanvullingen aan de starttafel en/of bepalingen in het routeboek. 
In het routeboek wordt voor elk traject het reglement nogmaals opgenomen. 
Onder Bijzonderheden kunnen aanvullingen staan. 
a.  Waar in het reglement sprake is van deelnemer, navigator e.d. kan voor zover 

van toepassing ook gelezen worden deelneemster, navigatrice e.d. 
b.  Verbeteringen of veranderingen op de controlekaarten zijn niet toegestaan, 

dit kan bestraft worden met diskwalificatie. 
c.  De legenda van uw kaartmateriaal is in routeboek 1 afgedrukt. 
d.  Kaartsituaties voorzien van zwarte cirkels/ovalen worden geacht overeen te 

komen met de kaart. De gewijzigde situaties zijn hier nooit een reden voor 
omrijden. In deze cirkels/ovalen zijn geen controles opgesteld. 

e.  Indien een zogenoemde keerlus moet worden gereden, dan dient deze tegen de 
wijzers van de klok in gereden te worden. 

f. Het verstrekte kaartmateriaal heeft een schaal van 1: 50.000 en 1:25.000. 
g.  In de kaartleestrajecten mag alleen gebruik worden gemaakt van op de kaart 

voorkomende wegen. 
h.  In uw routeboek is voor elk traject of gedeelte een bladzijde met daarop de leng- 

te, tijd en de routeopdracht met eventuele aanvullingen vermeld. 
i. De landsgrens mag alleen overschreden worden als het onder “Bijzonderheden” 

is vermeld in uw routeopdracht. 
j. Wegen met een ten opzichte van de kaartsituatie veranderde wegaansluiting mo- 

gen gewoon worden bereden. Indien mogelijk dient de (oude) kaartweg zoveel 
mogelijk bereden te worden. 

k.  Op de neutrale routegedeelten staan geen controles maar tellen wel mee in het 
tijdschema ( afwijking NRR Art 13 sub c. d.) 

 
 
 
Art. 2 Route Controles (zie voorbeelden in het startbureau) 

 
Om te constateren of de deelnemers de juiste route gereden hebben, zijn er route 
controles(minimaal 15X15 cm) langs de route geplaatst. De deelnemers dienen de 
letters of het getal in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart te noteren. 
a.  In principe staan de controlebordjes rechts van de route, goed zichtbaar in de 

rijrichting. Controlebordjes zijn oranje van kleur met daarop in het zwart een letter 
of getal. 
Getalcontroles zijn tijdens deze rit  geen keercontroles. Controles kennelijk be- 
doeld om aan te doen als men van de andere kant nadert, dienen genegeerd te 
worden. 

b.  Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kunnen controlebordjes links 
van de route geplaatst zijn. 

c.  Een oranje bordje met een gestileerde zwarte stempel is een zogenoemde 
zelfstempelaar. U moet zelf afstempelen op uw controlekaart. Equipes zijn 

http://rittensport.org/
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verplicht een stempelkussen bij zich te hebben. 
d.  Een bemande RC (route controle) is herkenbaar aan een langs de route geplaatst 

oranje bord (20x30 cm) met een gestileerde zwarte stempel met daarbij een con- 
troleur. De deelnemer dient de controlekaart aan te bieden, waarop de controleur 
een stempel of andere aantekening plaatst. Met de afgestempelde controlekaart 
kan de deelnemer de route vervolgen. (Een RC is geen tijdcontrole) 

e.  Tijdcontrole (TC) is een bemande controle waar de tijd genoteerd wordt op 
uw controlekaart en uw controlekaart afgestempeld wordt. U dient uw controle- 
kaart op uw ideale tijd aan te bieden. Een TC en een VTC is herkenbaar 
aan een oranje bord 20x30 cm groot met een gestileerde klok. Het is toegestaan 
de ideale passeertijd af te wachten. U dient hiertoe minimaal 20 meter voor de 
tijdcontrole uw auto uiterst rechts van de weg te parkeren. Het is toegestaan te 
voet naar de TC te gaan en de ideale tijd te vragen. 

f. Een TC is voor iedere deelnemer geopend van 15 minuten vóór tot 30 minuten na 
de IPT van de betreffende deelnemer. De deelnemer dient de controlekaart 
aan te bieden, waarop de controleur de werkelijke passeertijd in gehele minuten 
noteert en een stempel of andere aantekening plaatst. De minuut telt wanneer 
deze vol is, bijvoorbeeld: 12 uur 59’ 43” is 12 uur 59. Met de afgestempelde con- 
trolekaart kan de deelnemer (op zijn vroegst op de IPT) de route vervolgen. 

g.  Een vaste tijdcontrole (VTC lunch en finish) is een TC die ongestraft vóór de IPT 
mag worden aangedaan. U dient dan wel uw ideale tijd op te geven aan de con- 
troleur. Bij een VTC vindt hergroepering plaats. Bij de herstart na een hergroepe- 
ring wordt elke deelnemer (geacht) gestart (te zijn) op de IPT. 

h.  De finishcontrole (FC) is de laatste VTC van een rit. Let op: het missen 
van deze tijdcontrole houdt in dat de betreffende deelnemer niet in het 
eindklassement van de rit wordt opgenomen. 

I Een GTC is niet in de routeopdracht of op de kaart aangegeven. Een GTC is 
herkenbaar aan een rechts van de route geplaatste wit bord 20x30 cm groot 
met een gestileerde klok, daarbij een controleur. Keren of stilstaan in het zicht 
van een GTC is niet toegestaan. 

l. Voorbeelden van controles en ritpijlen zijn te zien bij de inschrijftafel. 
k.  Indien een omleiding noodzakelijk is, kan dit worden aangegeven met behulp van 

ritpijlen (oranje met in zwart het logo van de Krabbenrijders). Het einde van een 
omleiding wordt aangegeven met twee boven elkaar geplaatste pijlen. Een 
omleiding geeft geen aanleiding tot een herconstructie; bij het einde van de om- 
leiding vervolgt men de geconstrueerde route. 

 
 
 
Art. 3  Strafpunten 

 
a.  Voor het missen van een RC aan de juiste route of het aandoen van een RC die 

niet aan de juiste route staat ontvangt de deelnemer 30 strafpunten. 
b.  Bij constatering van de eerste verkeersovertreding tijdens een rit ontvangt de 

deelnemer 30 strafpunten. Voor de tweede verkeersovertreding ontvangt de 
deelnemer 60 strafpunten, bij de derde verkeersovertreding volgt diskwalificatie. 

c.  Bij het aandoen van een TC ontvangt de deelnemer 1 strafpunt voor elke minuut 
afwijking van de IPT. Voor de berekening van de tijdstrafpunten bij een TC wordt 
uitgegaan van de eventuele tijdsoverschrijding bij de laatste niet gemiste TC daar 
vóór. 
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d.  Tijdstrafpunten voor opnieuw te laat arriveren bij een TC cumuleren niet. Doet 
een deelnemer bijvoorbeeld de eerste TC 5 minuten na zijn IPT aan, dan ont- 
vangt hij daarvoor 5 strafpunten. Tevens wordt de IPT voor de volgende TC 5 mi- 
nuten verlaat, zodat de ideale rijtijd van het volgende traject gehandhaafd blijft. 
Deze deelnemer dient zich nu 5 minuten na zijn oorspronkelijke IPT te melden bij 
de tweede TC. Loopt de deelnemer bij de tweede TC 3 minuten tijd in, dan ont- 
vangt hij daarvoor 3 strafpunten. De IPT voor de derde TC ligt dan 2 minuten na 
de oorspronkelijke IPT. 

e.  Voor het missen van een TC (meer dan 15 minuten te vroeg of meer dan 30 minu- 
ten te laat melden) ontvangt de deelnemer 30 strafpunten. 

f. Voor het missen van een VTC (niet of meer dan 30 minuten te laat melden) ont- 
vangt de deelnemer 150 strafpunten. 

g.  Het missen van de FC (finish controle, niet of meer dan 30 minuten te laat melden) 
betekent niet-klassering voor de deelnemer. 

h.  Voor het keren of stoppen in het zicht van een GTC ontvangt de deelnemer 60 
strafpunten. 

i.  Bij een regularity krijgt men voor iedere seconde afwijking t.o.v. de ideale tijd 
0,1 strafpunt. Het maximum aantal strafpunten voor de hele regularity is 29 
strafpunten. 

 
 
 
 
ROUTE OPDRACHT 

 
 
 
In uw routeboek is voor elk traject of gedeelte een bladzijde met daarop de lengte, 
tijd en de opdracht. Het voor dat gedeelte geldend reglement en andere bepalingen 
zijn bindend. Niet alle hier genoemde systemen worden gebruikt. 

 
 
 
 
Art. 4 Ingetekende lijn ( IL ) 

 
a.  Een op de kaart ingetekende lijn dient in de aangegeven richting van de start naar 

de finish van het traject zo nauwkeurig en zo lang mogelijk ononderbroken te 
worden bereden. 

b.  Onder elk deel van de ingetekende lijn wordt geacht een weg te liggen. 
 
 
 
 
Art.5 Blinde lijn 

 
1. Een getekende lijn (zonder een achtergrond met kaartgegevens, maar met  schaal 
aanduiding), dient in de aangegeven richting begin tot eind zo nauwkeurig mogelijk 
te worden bereden. 

2. Onder de getekende lijn wordt geacht zich een weg te bevinden. 
3. De start en de finish van het traject zijn zeer duidelijk aangegeven. 
4. De blinde lijn is altijd in zijn geheel te berijden. 
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Art.6 Combinatie pijlen en punten 

 
 
 
a.  Van de start tot de finish van het traject dient een aaneengesloten route te wor- 

den gereden, waarbij een aantal op de kaart staande pijlen en punten in nummer- 
volgorde moet worden opgenomen. 

b.  Naar een pijl dient de kortste route te worden gereden via kaartwegen. 
c.  Pijlen dienen in hun geheel, d.w.z. van de voet van de pijl tot de punt van de pijl, 

in de route te worden opgenomen en moeten zo nauwkeurig mogelijk worden be- 
reden. Onder de getekende pijlen wordt geacht een weg te liggen. 

d.  Naar een punt dient de één op na kortste route te worden gereden via kaartwe- 
gen. 

e.  Voor het construeren van de route is het toegestaan om: 
- pijlen zijdelings op te rijden; 
- pijlen zijdelings te verlaten; 
- pijlen te raken of te kruisen; 
- pijlen of gedeelten van pijlen eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn; 
- reeds eerder bereden pijlen nogmaals te berijden. 

f. Bij het construeren van de route is het niet toegestaan om punten meermalen 
aan te doen. 

g.  Bij het construeren van de route is het niet toegestaan om pijlen en reeds eerder 
bereden wegen tegengesteld te berijden. 

 
 
 
Art. 7  Ingetekende lijn met barricades (BARIL) 

 
a.  Een op de kaart ingetekende lijn dient in de aangegeven richting van de start naar 

de finish van het traject zo nauwkeurig en zo lang mogelijk ononderbroken te 
worden bereden. 

b.  Onder elk deel van de ingetekende lijn wordt geacht een weg te liggen. 
c.  De ingetekende lijn wordt onderbroken door (genummerde) barricades. Men dient 

een nevenroute te construeren en te rijden waarbij: 
1.  de ingetekende lijn op de laatst mogelijke samenkomst van kaartwegen 

voor de barricade wordt verlaten; 
2.  de ingetekende lijn op de eerst mogelijke samenkomst van kaartwegen na 

de barricade weer wordt voortgezet. 
3.  de nevenroute zo kort mogelijk is. 

d.  Bij het construeren van de route is het niet toegestaan om de ingetekende lijn of 
reeds eerder bereden wegen tegengesteld te berijden. 

e.  De ingetekende lijn en de nevenroute samen vormen de te rijden hoofdroute. 
 
Art. 8 Grensbenadering 
a.  Van de start tot de finish van het traject moet over kaartwegen een aaneengeslo- 

ten route worden gereden, waarbij de op de kaart aangegeven grenslijn(en) in de 
aangegeven richting benaderd moet(en) worden zonder deze te kruisen. 
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b.  "Licht is rijden", wat betekent dat indien tenminste één bermlijn van de kaartweg 
de grenslijn niet raakt, deze kaartweg gebruikt mag worden. 

c.  Ingetekende pijlen kunnen en moeten geheel in de grensbenadering worden op- 
genomen. 

d.  Indien de aldus geconstrueerde route niet berijdbaar is, dient u ter plaatse een 
nieuwe grensbenadering te construeren. Art 10  sub a Herconstructie vervalt. 

e.  Het benaderen van de grenslijn dient zodanig te geschieden dat in volgorde van 
belangrijkheid: 

1.  het oppervlak tussen de grenslijn en de te rijden route zo 
klein mogelijk is (het louter heen en weer rijden over de- 
zelfde weg geldt niet als oppervlakteverkleinend) 

2.  de route zo kort mogelijk is. 
 
 
 
Art. 9. Regularity 

 
 
 
a. Een  gedeelte van de route kan aangemerkt worden als regularity 

Het traject dient zo nauwkeurig mogelijk op tijd te worden gereden. 
b. Door de organisatie zal een tabel worden verstrekt van de voorgeschreven 

gemiddelde snelheid (snelheden). 
c. Bij een regularity kan gebruik gemaakt worden van een geheime tijdcontrole 

(GTC). 
d. Het is niet toegestaan om te stoppen in het zicht van de GTC 

 
 
 
 
ROUTEONDERBREKING 

 
 
 
Art 10. Herconstructie 

 
Als de route tijdens het rijden onderbroken wordt door een opdracht bij een RC of 
doordat een weg die men wil inrijden niet kan of mag worden bereden, dan dient de 
oorspronkelijk geconstrueerde route te worden herzien. 

 
a.  Vanaf het punt van onderbreking dient via de op de kaart staande wegen een zo- 

danige omweg te worden geconstrueerd en gereden, dat zo min mogelijk wordt 
gemist van de oorspronkelijk geconstrueerde route. 

b.  Ten aanzien van de in een herconstructie op te nemen kaartwegen en samen- 
komsten van kaartwegen gelden dezelfde bepalingen als die welke gelden voor 
de routeconstructie. 

c.  Het is niet toegestaan om de oorspronkelijk geconstrueerde route of ingete- 
kende lijn tegengesteld te rijden (m.u.v. de route in de grensbenadering). 
Raken en kruisen is toegestaan. 

d.  Met inachtneming van het bovenstaande dient de omweg zo kort mogelijk te zijn. 
e.  Wegen die niet kunnen of mogen worden bereden mogen vanaf de andere zijde 

in de omweg worden opgenomen. 
f. De deelnemer dient het niet kunnen of mogen berijden van wegen te onthouden 

totdat de oorspronkelijk geconstrueerde route weer is hervat. 


