
Gaarne nodigen wij jullie uit voor een Rondje Tholen op zondag  22 april 2018. 

Het wordt een eenvoudige rit waarbij we kunnen genieten van het mooie eiland Tholen. 

Inschrijven van 12.00- 13.00 uur in restaurant Oesterdam, Oesterdam 3 te Tholen. 

De eerste deelnemer start om 13.01 uur. 

We rijden volgens het systeem ingetekende lijn met barricades en een stukje visgraat. 

Kaartfragment is 1:50.000. 

ROUTEOPDRACHT:BARIL 

1.Een op de kaart ingetekende lijn dient in de aangegeven richting van de start naar VTC2 zo 

  nauwkeurig en zo lang mogelijk ononderbroken te worden bereden. 

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

3. Zogenaamde kleine uitwasjes aan de ingetekende lijn worden geacht op de juiste plaats 

   te liggen en overeenkomstig de berijdbare situatie ter plaatse te zijn getekend. 

4. De ingetekende lijn wordt onderbroken door genummerde barricades. Men dient een nevenroute 

   te  construeren en te rijden waarbij zonder te keren- de ingetekende lijn op de laatst mogelijke 

   samenkomst  van kaartwegen voor de barricade wordt verlaten  en op de eerst mogelijke samen- 

   komst van kaartwegen na de barricade weer wordt voortgezet. De nevenroute zo kort mogelijk is. 

5. In de nevenroute mogen delen  van de ingetekende lijn worden opgenomen, echter alleen 

   In voorwaartse richting. 

6. De ingetekende  lijn en de nevenroute samen vormen de te rijden hoofdroute. 

7. Kruisen of raken van de ingetekende lijn, ook tegengesteld, is toegestaan. 

8. Indien de geconstrueerde hoofdroute niet kan of mag worden bereden, dan treden de  

    herconstructie regels in werking. 

 

HERCONSTRUCTIE 

1. Indien de  geconstrueerde route niet kan of mag worden bereden, moet via kaartwegen een 
zodanige her constructie 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 her constructie route zo kort mogelijk is. 



 2. Keren is hierbij niet toegestaan tenzij na opdracht of keercontrole. 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 her constructie niet kan of mag worden bereden, vervalt deze her constructie verder 
geheel. Men dient vanaf het punt van onderbreking een nieuwe her constructie te maken met 
inachtneming van het bovenstaande. 

VISGRAAT . 

 De visgraat is een rechte lijn met links en rechts dwarsstreepjes. 2. Men dient de visgraat van 

beneden naar boven te lezen en te rijden. 3. De rechte verticale lijn is de route die men rijdt. Ieder 

dwarsstreepje is een weg die men dient te laten liggen. Een dwarsstreepje is dus een weg die men 

niet inrijdt. 4. Zo betekent één rechterdwarsstreepje dat men één weg rechts dient te laten liggen. 

Dit kan een rechterzijweg zijn; in dat geval rijdt men rechtdoor. Maar het kan ook de 

rechtdoorgaande weg zijn ter hoogte van een linkerzijweg; in dat geval dient men linksaf te slaan. 

Tenslotte kan het ook een eindewegsituatie of driesprong zijn, waar men de rechterweg dient te 

laten liggen en linksaf slaat. 5. Komen op de rechte lijn op één punt twee rechterdwarsstreepjes 

voor, dan dient men twee wegen rechts te laten liggen (dus bijvoorbeeld linksaf slaan op een 

viersprong). Komen op de rechte lijn op één punt één linker en een rechterdwarsstreepje samen, dan 

dient men één weg links én één weg ‐ rechts te laten liggen (dus bijvoorbeeld rechtdoor op een 

viersprong). 6. Ononderbroken dwarsstreepjes geven verharde wegen en onderbroken (gestippelde) 

dwarsstreepjes geven onverharde wegen aan. Let op: de rechte lijn is altijd ononderbroken en geeft 

géén informatie over de aard van de route (verhard/onverhard) waarop men rijdt! 7. Alle verharde 

wegen die men dient te laten liggen zijn in de visgraat opgenomen. Onverharde wegen kunnen wel, 

maar hoeven niet te zijn opgenomen in de visgraat. 8. Doodlopende wegen, wegen die verboden zijn 

om in te rijden en als zodanig herkenbare particuliere inritten en bedrijfs in -cq uitritten  mogen niet 

worden ingereden. Deze wegen hoeven niet, maar kunnen voor extra oriëntatie wel zijn getekend. 

De dwarsstreepjes zijn dan voorzien van een blok(keringsstreep)je. 

 

Op uw  ideale tijd aanmelden aan de VTC. 

Te vroeg melden is 2 strafpunten per minuut. 

Te laat melden is 1 strafpunt per minuut met een maximum van 30 minuten. 

 

 


