
 

 
5e Kiet of Dubbelrit 

 
Zaterdag 13 mei 2017 

 
 
 
Systeem is voor de Sportklasse: Pijlen één na kortste route 
 
De rijtijd bedraagt: ca. 3 uur inclusief een aan- en aflooproute 
De gemiddelde snelheid: 30 km/uur 
Uitzetter: Henk Melkert 
Sportcommissaris: Gerben Grootenboer 
Informatie: Henk Melkert: 06-53777073 of h.j.melkert@ziggo.nl 
 
Inschrijving: van 11.00 tot 12.00 uur 
Fletcher Hotel Trivium, Trivium 72, 4873 LP Etten-Leur, Tel: 076-5010041 

                                       website: www.fletcherhoteltrivium.nl 

Start 1e deelnemer: 12.01 uur 

Algemeen 
1. De rit wordt verreden volgens de reglementen van de NRF conform: 

• de meest recente versies van het NRR, het ATRR, het TRK, het URK en het 

RNRK. 

• alle op genoemde reglementen uitgegeven jurisprudentie en uitspraken. 

• dit bijzonder reglement en alle nog door de organisatie te verstrekken aanvullingen 

en/of wijzigingen. 

2. Deze rit is aangemeld bij de gemeente Rucphen. 

3. Opdrachten van controleurs of op controles moeten met voorrang uitgevoerd worden, ook 

al zijn die in strijd met dit reglement. 

4. In aanvulling op TRK-1 art.1d: Indien bij een controle de opdracht DMP x (waarbij x staat 

voor een pijlnummer) wordt gegeven, dan dient ter plekke, zonder voorkennis, een nieuwe 

route naar de betreffende pijl of punt te worden geconstrueerd. Eventueel wordt deze 

opdracht voorafgegaan door de opdracht HK (hier keren). 

5. Een gedeelte van het wedstrijdgebied kan ingesteld zijn als Q-Zone (quiet zone). Op de 

wedstrijdkaart is dit gedeelte aangegeven door een vak met rode grenslijnen met daarbij 

een rode letter Q. In dit gebied wordt u met klem verzocht rustig te rijden en geen overlast 

te veroorzaken aan aanwonenden en recreanten en om de natuur te respecteren. De 

grenslijnen blokkeren de doorgaande route niet. De buitenste rode randen van de 

wedstrijdkaart geven uiteraard géén Q-zone aan. 

6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding (uitzetter en 

sportcommissaris). 

Bijzonder Reglement: 
 
A. Kaartmateriaal 

1. Op uw starttijd ontvangt u de wedstrijdkaart (A3-formaat) met een schaal 1:40.000 (Bij 
gebruik van een schaallatje 1:50.000 vermenigvuldigt u de gemeten afstand met factor 0,8). 

2. Op de wedstrijdkaart is een aantal genummerde Pijlen ingetekend. 
3. Indien op de kaart blokkeringskruisen zijn aangegeven dan mag het onderliggende 

weggedeelte niet in de route worden opgenomen. 
4. Indien een kaartsituatie is omcirkeld, dan mag u aannemen dat de kaartsituatie 

overeenkomt met de werkelijke situatie. Binnen deze cirkel staan geen controles.  
5. De landsgrens mag niet overschreden worden. 



 
B. Routeopdracht 

1. Van start tot finish moet een aaneengesloten route worden gereden waarbij een aantal op 
de kaart staande pijlen in nummervolgorde moet worden opgenomen. 

2. Tussen de start en de eerste pijl, tussen de pijlen onderling en tussen de laatste pijl en de 
finish dient de op één na kortste route te worden geconstrueerd. 

3. Pijlen dienen, zover reglementair mogelijk, in het geheel d.w.z. van de voet tot de punt in 
de route te worden opgenomen. 

4. Het is toegestaan: 

a. pijlen zijdelings op te rijden en pijlen zijdelings te verlaten 
b. pijlen te kruisen en meegaand en tegengesteld te raken 
c. reeds bereden pijlen nogmaals te berijden en pijlen eerder te berijden dan zij aan de 

beurt zijn 
5. Het is NIET toegestaan pijlen tegengesteld in de routeconstructie op te nemen. 
6. Niet door een pijl bedekte kaartwegen en samenkomsten van kaartwegen mogen 

onbeperkt in alle richtingen worden bereden. 
7. Indien een weg vanaf één zijde niet bereden kan of mag worden mag men nimmer 

aannemen dat deze weg dan ook niet berijdbaar is vanaf de andere zijde. 
8. De geconstrueerde route dient van start naar finish zo nauwkeurig en zo lang mogelijk 

ononderbroken te worden bereden. 
9. Onder elk deel van een pijl wordt geacht een weg te liggen. 
10. Indien het berijden van de geconstrueerde route niet mogelijk blijkt te zijn, dan treden de 

herconstructieregels in werking. 
 
C. Herconstructie 

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 herconstructieroute zo kort mogelijk is. 
2. Keren is hierbij niet toegestaan tenzij na opdracht. 
3. Ten aanzien van de in de herconstructie op te nemen kaartwegen en samenkomsten van 

kaartwegen gelden dezelfde bepalingen als die welke gelden voor de routeconstructie. 
4. Indien een herconstructie niet kan of mag worden bereden, vervalt deze herconstructie 

verder geheel. Men dient vanaf het punt van onderbreking een nieuwe herconstructie te 
maken met inachtneming van het bovenstaande. 

 
 D. Veranderde wegaansluitingen 

Volgens het TRK deel 2 artikel 10b, X = 50 meter. 
 
E. Niet op de kaart voorkomende wegen: 

Volgens het TRK deel 2 artikel 10c, Y = 50 meter.  
 

 

Wij wensen u een leuke en succesvolle Kiet of Dubbelrit! 


