
Reglement Snollebollekesrit zaterdag 19 november 2022  
 
Elke routecontrole moet genoteerd worden, is het een cijfercontrole dan is het bovendien 
een keercontrole. 
 
1.1.  Grensbenadering  

1. Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt dient over 
kaartwegen een aaneengesloten route te worden geconstrueerd, waarbij de kaartrand 

of een op de kaart aangebrachte lijn (in het vervolg van dit artikel aangeduid met ‘de 
grenslijn’) zo dicht mogelijk in de in de routeopdracht aangegeven richting wordt 
benaderd. 

2. Het benaderen van de grenslijn dient zodanig te gebeuren, dat in volgorde van 
belangrijkheid: 

1. het oppervlak tussen de grenslijn en de te rijden route zo klein mogelijk is; 
2. de route zo kort mogelijk is. 

3. De grenslijn mag worden geraakt zolang één van de twee bermlijnen vrij van de 
grenslijn ligt. De grenslijn mag niet worden overschreden. 

4. Bij de constructie van de grensbenaderingsroute  bij ongelijkvloerse 

kruisingen (waarop men  het liefst zou  willen afslaan om  het 
oppervlak  tussen  route  en    grenslijn  zo klein mogelijk te 

houden) dient een zo kort mogelijke route geconstrueerd te 
worden van op naar onder het viaduct (of andersom) om de route in de 
gewenste richting te kunnen voortzetten.                                                                                                      
Zie bijgaand voorbeeld: de juiste route van pijl-in naar pijl-uit loopt via c-a-b-c-d. 

 
1.2.  Ingetekende lijn met barricades (BARIL)  

1. De op de kaart ingetekende lijn dient van begin tot eind zo nauwkeurig mogelijk in de 
aangegeven richting bereden te worden, met uitzondering van de door barricades 
geblokkeerde weggedeelten. 

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

3. De ingetekende lijn (of een deel daarvan) mag niet tegengesteld bereden worden. 

4. Kleine “uitwasjes” aan de lijn worden geacht overeenkomstig de ter plaatse berijdbare 
situatie te zijn getekend. 

5. De ingetekende lijn wordt onderbroken door genummerde barricades 
(dwarsstreepjes). Het is niet toegestaan om een weg of weggedeelte dat voorzien is 

van een barricade te berijden. In nummervolgorde dient om elke barricade een 
nevenroute geconstrueerd te worden, waarbij in volgorde van belangrijkheid geldt dat:  

1. de ingetekende lijn op de reglementair laatst mogelijke samenkomst van 
kaartwegen vóór de barricade wordt verlaten; 

2. de ingetekende lijn op de reglementair eerst mogelijke samenkomst van 
kaartwegen ná de barricade wordt hervat; 

3. de nevenroute zo kort mogelijk is. 

6. Het samenstel van (de wél te rijden delen van) de ingetekende lijn en de nevenroutes 
vormt de voorgenomen route. 


