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1. ALGEMEEN 

a. Verkeersregels 

Nimmer mag u een verkeersregel overtreden. Ook niet wanneer het routeboek daartoe aanleiding lijkt of blijkt te geven. 

Door deel te nemen bent u zich bewust van de gevaren op de weg en de eventuele gevolgen daarvan. Hiervoor 

aanvaardt u eigen verantwoordelijkheid. Let dus op waar u stopt en rem niet plotseling, maar kijk eerst in de 

achteruitkijkspiegel en stop op een veilige plek. U rijdt door een toeristisch deel van Nederland met veel fietsers, 

wandelaars en motorrijders. Wees beleefd  in het verkeer, houd rekening met elkaar, zeker bij bebouwing. 

b. Controles 

De routecontroles zijn dit jaar digitaal. Middels de app Redrive GPS wordt uw gereden route gecontroleerd. Als u de 

goede route rijdt dan wordt de routecontrole in het beeldscherm van uw Smartphone getoond. U kunt deze 

routecontrole opslaan of negeren. Doet u niets dan wordt de routecontrole na 30 seconden automatisch opgeslagen. 

Er staan ook fout controles en controles van de andere klasse.   

c. Tijdstraffen 

Deze toerrit wordt zonder tijdstraf gereden. Er is 3x een tijdcontrole met herstart  (2x in het veld en 1 x bij de lunch). 

Deze hergroeperingen zorgen ervoor dat te snel rijden niet beloond wordt. Er worden geen straffen gegeven voor te 

vroeg of te laat melden bij de aankomst tijdcontrole. Wel gaan we er van uit dat u binnen 30 minuten na uw ideale 

passeertijd bij de tijdcontrole bent geweest.  

In de route kunnen wel snelheidscontroles opgenomen zijn. Het overtreden van de snelheid wordt wel bestraft. 

d. De afstanden en tijden op de kaartfragmenten zijn indicatief. Daarom zijn ze naar boven afgerond. Dus 15,3 km wordt 

~ 16 km. 

e. Strafpunten 

Missen van een controle 100 

Fout controle 100 

Overtreding verkeersregels (ook snelheid) 100 

Herhaling overtreding verkeersregels uitsluiting 

Te laat melden bij starttafels 100 

Niet melden bij finishtafel  200  

f. Noodnummers en technische hulp staan op de website.  
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2. KAARTLEZEN ALGEMEEN  

a. Uitsluitend in het reglement zijn de legenda’s voor gebruikte kaarten opgenomen.  

b.  Voor alle kaartfragmenten geldt dat uitsluitend wegen welke voorzien zijn van 2 bermlijnen – 

waarvan er minimaal 1 ononderbroken is – in de route mogen worden opgenomen. Let op, 

op de kaart vallen soms stukken bermlijn weg doordat er bijvoorbeeld een hoogte getal op 

de weg staat. Zie het voorbeeld hieronder waar 1,8 midden op de splitsing staat. De weg 

mag gewoon gebruikt worden en geeft geen aanleiding tot omrijden. 

c.  Bermlijnen, kaarttekens, toeristische kaarttekens en teksten onderbreken een weg niet. Met 

uitzondering van het kaartteken “wegafsluiting” (bij een stafkaart met schaal 1:50.000). Door de organisatie op de kaart 

aangebrachte teksten, tekstkaders en symbolen (bijv. (reclame)stickers, rondjes met pijlnummers, tankstation 

aanduidingen, tekst vakken, START / FINISH vlakjes, enz.) onderbreken een weg wel.  

d.  Wanneer uit kaarttekens blijkt dat twee wegen elkaar op ongelijk niveau kruisen, worden beide wegen geacht 

doorlopend te zijn zonder aansluiting op elkaar te hebben. Dit komt op sommige kaarten ook voor middels 

doorgetrokken bermlijnen in plaats van een viaductteken.  

e.  Er dient per kaartfragment te worden geconstrueerd en gereden. 

f.  De organisatie kan op een kaartfragment cirkels en/of ellipsen plaatsen. In een dergelijke cirkel of ellips is de route vrij 

en zijn er geen routecontroles geplaatst.  

g.  Op de kaartfragmenten zijn de punten (zoals genoemd in art. 5, 6 en 7) ter verduidelijking omcirkeld. Het te berijden 

punt is het kruispunt van het kruis in de cirkel. Op deze cirkels is het bepaalde in art. 2f niet van toepassing. 

h.  Weggedeelten die op een kaartfragment zijn voorzien van een blokkeringskruis mogen niet in de route worden 

opgenomen.  

i.  Deelnemers aan de rally zijn geen bestemmingsverkeer of landbouwverkeer.  

j.  Samenkomsten van wegen mogen meermalen in de route worden opgenomen, ongeacht de richting.  

k.  Rotondes mogen altijd worden gebruikt, ongeacht of ze als zodanig op het kaartfragment staan of niet. 

l.  Een tijdcontrole (TC) mag slechts één keer in de route worden opgenomen en worden aangedaan.  

m.  Wegen voorzien van een verkeersbord aanduidende doodlopende weg mogen NIET in de route worden opgenomen.  

n.  Keren op de route is niet toegestaan tenzij hiertoe opdracht wordt gegeven.  

o.  Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van wegen die voorkomen op de door de organisatie verstrekte 

kaartfragmenten. Witte, grijze, bruine en geel/grijs geblokte wegen zijn niet toegestaan. Witte wegen zijn enkel 

toegestaan voor de laatste 200 meter tot aan een TC. 

p.  Wegen mogen meermalen per traject (dus per pagina) in één richtingen worden opgenomen. LET OP: 

aanwijzingen in het routeboek prefereren boven het reglement. 

q.  [SPORTKLASSE] 

Indien een weg niet kan of mag worden ingereden, dan dient vanaf dat punt en met inachtneming van de 

routeopdracht en algemene bepalingen, via op het kaartfragment voorkomende wegen een zodanige omweg gemaakt 

te worden, die in volgorde van belangrijkheid: 

1.  zo min mogelijk van de oorspronkelijk geconstrueerde route gemist wordt;  

2.  de omweg zo kort mogelijk is.  
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r. [SPORTKLASSE] 

Bij het bepalen van de omweg is de oorspronkelijk geconstrueerde route leidend wanneer het gaat om het bepalen van 

de rijrichting van een weg.  

s.  [SPORTKLASSE] 

Indien de omweg ook niet te rijden is, dan vervalt deze en dient vanaf dat punt met inachtneming van het 

bovenstaande een nieuwe omweg gemaakt te worden.  

t.  Indien de weg waarop u rijdt overgaat in een nieuwe, niet op de kaart voorkomende weg dan mag van deze nieuwe 

weg gebruik worden gemaakt als de oude kaartweg niet meer te berijden, te bereiken of niet meer aanwezig is. De 

nieuwe weg dient te worden gevolgd tot een kaartweg wordt bereikt. Indien mogelijk dient (een zo groot mogelijk deel 

van) de gemiste geconstrueerde route alsnog gereden te worden, waarbij gehandeld dient te worden volgens artikel 2 

sub q.  

u. Veranderde wegaansluitingen, zowel aan het begin als aan het eind van een weg mogen worden gebruikt, mits de 

oude wegaansluiting niet meer te berijden, te bereiken of niet meer aanwezig is en de nieuwe wegaansluiting zich 

bevindt binnen 10 meter van de (plaats van de) oude wegaansluiting. Is dit niet het geval dan dient gehandeld te 

worden volgens artikel 2 sub q.  

v.  De kaarten hebben een schaal van 1:50.000. In alle gevallen dient de geconstrueerde route zo nauwkeurig mogelijk 

gereden te worden (zoveel mogelijk de kaartweg rijden). Dus oude aansluiten die niet correct op kaart staan gebruikt u 

niet. 

 VOORBEELDEN VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN DOOR DE UITZETTER 

 

    Tijdcontrole 3 Overgang D Punt 2 Pijl 5 Barricade 1 Vrije route  Verboden weg WC/Benzine 
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3.  INGETEKENDE LIJN (MET BARRICADE / BLOKKADES) 

a.  De ingetekende lijn dient zo nauwkeurig mogelijk van het begin tot het eind gereden te worden in voorwaartse richting. 

Ter verduidelijking kan de rijrichting naast de lijn worden aangegeven met pijltjes.  

b.  Onder de ingetekende lijn wordt geacht een weg/weggedeelte te liggen. Indien dit niet het geval is, dan treden de 

omrijregels (artikel 2 sub q) in werking.  

c.  De ingetekende lijn kan zijn voorzien van barricades (genummerde streepjes haaks op de ingetekende lijn). Het is 

nimmer toegestaan om een weg/weggedeelte dat voorzien is van een barricade, te berijden.  

d.  De barricades dienen (in nummervolgorde) ontweken te worden. U dient op de laatst mogelijke samenkomst van 

kaartwegen vóór de barricade de ingetekende lijn te verlaten en de ingetekende lijn op de eerst mogelijke samenkomst 

van kaartwegen na de barricade weer in voorwaartse richting te gaan berijden. Deze zogenaamde nevenroute vormt 

onderdeel van de geconstrueerde route.  

e.  Bij het construeren en rijden van deze nevenroute is het toegestaan om via de ingetekende lijn te rijden, echter 

uitsluitend in voorwaartse richting. Het kruisen en/of raken van de ingetekende lijn is toegestaan.  

f.  Met inachtneming van het bovenstaande dient de nevenroute zo kort mogelijk te zijn.  

g. Het is toegestaan om wegen die niet bedekt zijn door de ingetekende lijn meermaals in alle richtingen op te nemen in 

de route. 
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4.  PIJLEN KORTSTE ROUTE  

a.  De pijlen dienen in oplopende nummervolgorde in de route te worden opgenomen.  

b.  Een pijl dient van begin tot eind zo nauwkeurig mogelijk bereden te worden. Een pijl wordt aangegeven door een 

lijnstuk met een pijlteken. Het pijlteken hoeft niet aan het einde van het lijnstuk te staan. De pijl wordt echter geacht de 

volledig lengte van het lijnstuk te hebben.  

c.  Op weg naar een pijl, overgangspunt naar volgend traject of TC dient de kortste route geconstrueerd en bereden te 

worden.  

d.  Pijlen en/of gedeelten van pijlen mogen altijd bereden, geraakt en/of gekruist worden, ook als ze reeds eerder bereden 

zijn, of nog bereden moeten worden, waarbij pijlen uitsluitend in de richting van de pijl mogen worden bereden.  

 

 

5.  PUNTEN KORTSTE ROUTE  

a.  De punten dienen in oplopende nummervolgorde in de route te worden opgenomen.  

b.  Op weg naar een punten, overgangspunt naar volgend traject of TC dient de kortste route geconstrueerd en bereden 

te worden.  

c.  Punten mogen altijd bereden, geraakt en/of gekruist worden, ook als ze reeds eerder bereden zijn, of nog bereden 

moeten worden.  

    

  



 
6 

6.  GRENSBENADERING  

a.  Benader de grenslijn zo dicht mogelijk met een doorgaande route zonder te keren op de weg.   

b. De grens mag niet gekruist worden. Wel mag de grens geraakt worden zolang minimaal één bermlijn en de kleur van 

de weg zichtbaar is.  

c. Construeer de kortste route van begin tot eind waarbij het benaderen van de grens prioriteit heeft boven de kortste 

route.  

d. Wegen mogen meermaals in één richting worden opgenomen in de route. 

e. Het oppervlak tussen de route en de grens moet zo klein mogelijk zijn. Ligt de grens links, probeer dan bij elke splitsing 

linksaf te slaan. Is een doorgaande route mogelijk? Neem dan deze weg.  
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7.  COÖRDINAATLIJNEN  

a.  Kruis de coördinaatlijnen in volgorde van opgave (van links naar rechts en van boven naar onder).  

b.  Een coördinaatlijn mag enkel gekruist worden indien hiertoe opdracht wordt gegeven. 

c. Construeer een route die zo kort mogelijk is naar de volgende te kruisen coördinaatlijn.  

c.  Construeer een doorgaande route. 

d. Wegen mogen meermaals in één richting worden opgenomen in de route.  

e.  De coördinaatlijnen (rasterlijnen) worden horizontaal weergeven met een letter en verticaal met een cijfer. 
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FreeText
TIP: Zet de Smartphone de avond voor de rally helemaal uit en start
hem opnieuw op. Dit zorgt voor de beste werking van de Redrive GPS app
tijdens de rally.


