
 

  

 

G.A.C. DE Krabbenrijders 

 
Dit Bijzonder Reglement is verdeeld in twee hoofdstukken: 
 

- Hoofdstuk A: Organisatorisch gedeelte 

- Hoofdstuk B: Technisch gedeelte  
 
Hoofdstuk A: Organisatorisch gedeelte 

 
01 Organisatie 

De 60e Krabbenrit wordt op zaterdag 14 mei 2022 georganiseerd door de  
G.A.C. De Krabbenrijders. 
Dit is een open sportevenement, waarvan de resultaten meetellen voor Nationaal 
Kampioenschap Kaartlezen 
Dit reglement is goedgekeurd door de NRF onder nummer NRF-KL-ABC-03-22/WdD. 

 
02 Reglementering 

De Krabbenrit 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.  

 
03 Vergunning 

Voor de Krabbenrit is door de gemeentes Reimerswaal, Kapelle en Borssele 
ontheffing verleend van het gestelde in Art.10 van de wegenverkeerswet. 

    
04 Aansprakelijkheid  

Alvorens tot de start van de 60e Krabbenrit te worden toegelaten, moeten de deelnemers de 
vrijwaringsclausule, zoals opgenomen in Art.10 van het NRR, ingevuld en ondertekend 
inleveren. 
 

05 Documenten 
Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige en/of tijdelijke licentie, uitgegeven 
door de NRF of een van de bij haar aangesloten autoclubs en de bestuurders dienen in het 
bezit te zijn van een geldig rijbewijs. De bestuurder en navigator mogen tijdens de rit niet van 
functie wisselen. 

 
06 Verzekering en technische staat van de auto 

Zie de artikelen 5 en 6 van het NRR. 
 

07 Protest-regeling 
Conform Art.16a van het NRR. 
Het blijft wel mogelijk om binnen 15 min. na de publicatie van de voorlopige uitslag de 
organisatie te attenderen op (vermeende) rekenfouten. 

 
08 Uitzetter / Controleur 

De 60e Krabbenrit is uitgezet door Richard Dekkers en gecontroleerd door Piet Anthonissen.  
 

09 Opbouw van de rit 
De 60e Krabbenrit bestaat uit 2 trajecten met daartussen een verplichte rust van 60 minuten. 
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De deelnemers dienen zich minimaal 30  min. voor hun starttijd te melden aan de starttafel.  
De lengte van de rit bedraagt voor de A-Klasse: 150 Km, B Klasse 120 Km, C Klasse 90 Km. 
De officiële starttijd van startnummer 1 is 10.01 uur 

   10 Start – Rust – Finish locatie 
Dorpshuis Kaj Munk, Schoolstraat 5, 4417 AA Hansweert 

 
   11 Bereikbaarheid 

De wedstrijdleider Piet Anthonissen is bereikbaar onder nummer 06-2896 3920 
De uitzetter is Richard Dekkers is bereikbaar onder nummer 06-1255 9737 

 
 
Hoofdstuk B: Technisch gedeelte 
 
   01       Kaartmateriaal en wegen 

1. Op uw starttijd ontvangt u een kaartfragment met een schaal van 1:40.000 
2. 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. 

  3. Op- en afritten van de snelwegen mogen niet in de constructie worden   
    opgenomen. 
4. Kaartwegen waarvan één of beide bermlijnen zijn onderbroken, doch die wel            
    geheel zijn gekleurd, worden geacht als kaartweg aanwezig te zijn.  

 5. Onder een punt wordt geacht een gele weg te liggen. 
 6. De in de rit gebruikte pijlen zijn rood van kleur en voorzien van een zwarte krab. 
 
   02 Controles en opdrachten 
               Conform art. 1 van het TRK deel 1 en onderstaande wijzigingen / aanvullingen. 

In de opdrachten kan ook gebruik worden gemaakt van de volgende afkortingen: 

DMP… : vanaf het punt waar deze opdracht wordt gegeven, moet volgens de geldende 
routeopdracht een nieuwe route worden geconstrueerd en gereden naar het vermelde punt. 

Eventueel opgedane voorkennis vervalt. 

   03 Routeopdracht  A-, B- en C KLASSE 
1.  Tussen de start en de finish van het rit moet een aantal op de kaart staande  
    punten in nummervolgorde via een aaneengesloten route  worden aangedaan. 
2. Tussen de start en het eerste punt, tussen de opeenvolgende punten en tussen 
    het laatste punt en de finish dient steeds de kortste route te worden gereden  
    via op de kaart staande wegen. 
 

   04 Voor de routeopdracht te gebruiken wegen 
Wegen met een punt mogen alleen gereden worden als ze aan de beurt zijn en niet door een 
punt bedekte kaartwegen en samenkomsten van kaartwegen mogen in alle richtingen wor- 
den bereden met toepassing van onderstaande beperkingen in volgorde van belangrijkheid:  
1. Zo veel mogelijk gebruik maken van gele en wit gekleurde kaartwegen of een combinatie 

van de kleuren. 

2. Over zo kort mogelijke afstand gebruik maken van oranje gekleurde kaartwegen.  
Kruisen en raken (in beide richtingen) is onbeperkt toegestaan. 

3. Grijze en paars gekleurde kaartwegen mogen op geen enkele manier worden gebruikt.                                     
Dus ook niet raken en kruisen. (Uiteraard mag wel gebruik gemaakt worden van 
ongelijkvloerse kruisingen) 

    



  
  
 
05 Herconstructie 

Indien een weg niet kan of mag worden bereden, dient vanaf het punt van onderbreking een 

nieuwe route te worden gekozen en bereden, welke voldoet aan het gestelde in de 

routeopdracht. 

NB. Indien onderweg naar een punt deze niet meer bereikbaar blijkt te zijn, dan dient u een 

nieuwe route te kiezen en berijden naar het volgende punt. 

 06 De voor de herconstructie te gebruiken kaartwegen 
Voor de in de herconstructie op te nemen kaartwegen en samenkomsten van kaartwegen 
gelden dezelfde bepalingen als die welke gelden voor de routeopdracht. 

  
 07 Voorkennis 
 Conform art. 9 van het TRK deel 2: 

Indien een kaartweg niet kan of mag bereden worden, dan wordt men geacht dit te 

onthouden tot men de aan de beurt zijnde punt heeft bereden. Vanaf dat punt mogen alle 

niet door punten bedekte kaartwegen weer in de route worden opgenomen. 

Indien een kaartweg vanaf één zijde niet bereden kan of mag worden, mag men niet 

aannemen dat deze kaartweg dan ook niet berijdbaar is vanaf de andere zijde.  

08 Van de kaart afwijkende situaties 

 Conform art. 10 van het TRK deel 2 en onderstaande wijzigingen en aanvullingen.  

a. Veranderde wegaansluitingen: 

  X = 50 meter. Keren is hierbij toegestaan. 

 b. Niet op de kaart voorkomende wegen: 

  Y = 0 meter. 

 

 
 

 

 

 


