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Inleiding 
 
 

Dit handboek is geschreven om u, als Terreinsport official, een naslagwerk te 
geven waarin de voor u van toepassing zijnde regelgeving, situaties en andere 
handvatten omschreven staan. Tijdens terreinautosportevenementen heeft u 
als official vele verantwoordelijkheden, de belangrijkste hiervan is en blijft de 
veiligheid van uzelf, uw collega’s en de coureurs, maar ook de omstanders. 
 
Binnen de KNAF bestaat er een hiërarchie van officials. (Senior, Proevenchef, 
Hoofd, Basis en Junior Official) Binnen de Terreinsport kennen we alleen de 
Official, de Junior Official en in voorkomend geval de proevenchef. Dit 
betekent dat de terreinsportofficial breed in zijn takenpakket is. Daar waar bij 
andere secties nog meer taakverdelingen zijn (brandweerofficials, 
rescueofficials, etc.) is de terreinsportofficial veelzijdig en voor meerdere taken 
inzetbaar. 
 
Als grondslag voor dit document ligt het AutoSport Jaarboek (ASJ) van de 
KNAF. De wijzigingen voor 2010 zijn reeds verwerkt in deze handleiding. 
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee dit document is samengesteld kan het 
zijn dat dit document de regelgeving in het ASJ tegenspreekt als gevolg van 
bijvoorbeeld wijzigingen in het reglement. In deze gevallen prevaleert het ASJ.  
 
Omdat de Terreinsport drie verschillende soorten van autosport heeft (Off  
Road Racing, Trial en Challenge) is het eerste deel van de handleiding per tak 
van autosport geschreven. Het tweede deel is universeel toepasbaar. 
 
Als bestuur van de Sectie Terreinsport hopen we met dit document u als 
official een duidelijk houvast te kunnen bieden. Heel veel sportief  plezier en 
succes! 
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Off  Road Racing (ORR) 
 
 

Voor de official bij een Off  Road Race (ORR) wedstrijd zijn een aantal zaken 
van belang. Tijdens de wedstrijd is de veiligheid van official, deelnemer en 
toeschouwer het belangrijkste. Veiligheid wordt o.a. verkregen door het geven 
van vlagsignalen aan deelnemers en het geven van hulp bij calamiteiten. 
Daarnaast behoort tijdwaarneming tot het takenpakket van de official. In dit 
hoofdstuk worden de vlagsignalen en diverse vormen van tijdwaarneming 
behandeld. Hulp bij calamiteiten komt terug in hoofdstukken 4 en 5. 

 
 
 

Vlagsignalen 
A. Algemeen. 
Voor de baanbeveiliging moeten de wedstrijdleider (of  zijn assistent) en de 
baanposten zich voornamelijk bedienen van signalen om: 
 - bij te dragen aan de veiligheid van officials en rijders; 
 - ter ondersteuning van de reglementen. 
Signalen worden overdag gegeven door middel van verschillend gekleurde 
vlaggen, deze worden mogelijk ondersteund door lichten. ’s Nachts mogen de 
vlaggen vervangen worden door lichten en reflecterende panelen, maar aan 
alle rijders moet een dergelijke maatregel van tevoren bekend worden gemaakt. 
Gele lichten zijn op iedere post verplicht voor alle evenementen die gedurende 
de nacht worden gehouden. 

 
 
 

B.   Vlaggen uitsluitend gebruikt door de wedstrijdleider of  zijn assistent. 
START VLAG: Normaal gesproken de nationale vlag. Indien dit niet het geval 
is, moet de kleur van de vlag, die geen verwarring met reeds bestaande vlaggen 
mag geven, gespecificeerd zijn in het aanvullend reglement. Het startsignaal 
moet worden gegeven door het laten vallen van de vlag, die voor evenementen 
met een staande start, pas boven het hoofd geheven mag worden nadat alle 
wagens stilstaan en in geen geval langer dan 7 seconden. De start kan ook 
gegeven worden door middel van lichten. 

 
 
 

1 
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RODE VLAG: Race gestopt. Deze vlag wordt bewogen gegeven bij de start/
finishlijn, wanneer er is besloten om een training of  race voortijdig te stoppen. 
Tegelijkertijd tonen ook alle baanposten een bewogen rode vlag. Dit betekent 
voor alle rijders dat zij onmiddellijk dienen op te houden met racen en dat zij 
door moeten rijden naar de startlijn. De rijders dienen hierbij de uiterste 
voorzichtigheid te betrachten en erop voorbereid te zijn om indien nodig te 
stoppen. Inhalen is niet toegestaan. De rijders dienen te allen tijde de 
aanwijzingen van de officials op te volgen. De rode vlag mag ook gebruikt 
worden om het circuit te sluiten.  

 
ZWART/WIT GEBLOKTE VLAG: Deze vlag wordt bewogen gegeven en 
geeft het einde van een training of  de race aan. 
 
 

ZWARTE VLAG: Onbewogen getoond met een wagennummer. Deze vlag 
wordt gebruikt om de betrokken rijder te informeren dat hij bij de 
eerstvolgende doorkomst de pits in moet rijden en moet stoppen bij de 
wedstrijdleider of  op de in de reglementen aangegeven plaats. Indien een rijder 
om welke reden dan ook nalaat om hieraan te voldoen, zal deze vlag niet langer 
dan gedurende vier opeenvolgende ronden worden getoond. 

 
ZWARTE VLAG MET ORANJE SCHIJF: Onbewogen getoond met 
wagennummer. De vlag wordt gebruikt om aan de betrokken rijder te 
informeren dat zijn wagen mechanische problemen heeft, die mogelijk gevaar 
voor hemzelf  of  anderen kunnen opleveren, en betekent dat hij bij de 
eerstvolgende doorkomst moet stoppen bij de wedstrijdleider. Wanneer het 
mechanische probleem vervolgens in de pits is verholpen tot tevredenheid van 
het Hoofd van de Technische Commissie, mag de wagen de race hervatten. 
 
ZWART EN WITTE: Diagonaal verdeeld in een zwarte en witte helft: 
Onbewogen getoond met wagennummer. Deze vlag wordt maar eenmaal 
getoond en is een waarschuwing aan de betrokken rijder, dat er melding is 
gemaakt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan onsportief  gedrag.  

 
De laatste drie genoemde vlaggen worden onbewogen getoond, samen met het  
wagennummer van de rijder, voor wie het bedoelde vlagsignaal bestemd is. 
Gewoonlijk berust de beslissing om de beide laatstgenoemde vlaggen te tonen 
bij de wedstrijdleider. De beslissing kan echter ook worden genomen door de 
sportcommissarissen, indien dit is aangegeven in de aanvullende reglementen. 
Het betrokken team zal onmiddellijk van de beslissing op de hoogte worden 
gesteld. Deze vlaggen mogen ook getoond worden op andere plaatsen dan de 
start/finishlijn, indien de wedstrijdleider dit noodzakelijk acht. 
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C. Vlaggen gebruikt op de baanposten. 
RODE VLAG: Deze wordt uitsluitend in opdracht van de wedstrijdleider 
gezwaaid, wanneer het noodzakelijk wordt om een training of  race voortijdig 
te stoppen. Alle rijders zijn verplicht om onmiddellijk vaart te minderen en 
langzaam naar de startlijn te rijden. De rijders dienen hierbij de uiterste 
voorzichtigheid te betrachten en erop voorbereid te zijn om, indien nodig te 
stoppen. Inhalen is niet toegestaan. De rijders dienen te allen tijde de 
aanwijzingen van de officials op te volgen. 

 
GELE VLAG: Dit is een aanduiding van gevaar. De gele vlag wordt op twee 
manieren aan de rijders getoond, die respectievelijk de volgende betekenis 
hebben: 
Enkel bewogen: Snelheid verminderen, niet inhalen, wees erop voorbereid om 
van richting te veranderen. Er is een gevaarlijke situatie naast of  deels op de 
baan. 
Dubbel bewogen: Snelheid minderen, niet inhalen, wees erop voorbereid om van 
richting te veranderen of  te stoppen. Er is een gevaarsituatie, ten gevolge 
waarvan de baan geheel of  gedeeltelijk geblokkeerd is. De gele vlag(gen) 
wordt (worden) gewoonlijk alleen getoond op de baanpost direct vóór de 
gevaarsituatie. In bepaalde gevallen kan de wedstrijdleider echter bepalen dat 
de vlag(gen) op meer dan één baanpost vóór de gevaarsituatie wordt (worden) 
getoond. Inhalen is verboden tussen de eerste gele vlag en de groene vlag die 
getoond wordt na de gevaarsituatie. 

 
GELE VLAG MET RODE STREPEN: Glad wegdek. Deze vlag wordt 
onbewogen getoond om de rijders te informeren dat er sprake is van 
verminderde adhesie ten gevolge van olie, water, zand, grind etc. op de baan in 
het baanvak voorbij de vlag. Deze vlag wordt gedurende tenminste 
(afhankelijk van de omstandigheden) vier ronden getoond, tenzij de gladheid 
van het wegdek al eerder is verdwenen. Het is niet nodig dat op de baanpost 
na het baanvak, waarvoor deze vlag wordt getoond, een groene vlag wordt 
getoond. 

 
BLAUWE VLAG: deze wordt gewoonlijk bewogen gegeven, als aanduiding 
voor een rijder dat hij op het punt staat om te worden ingehaald. De vlag heeft 
verschillende betekenissen tijdens de training en de race. Te allen tijde: Aan 
een rijder die de pits verlaat wordt een onbewogen blauwe vlag getoond, 
indien er op de baan andere wagens naderen. 
Tijdens de training: Geef  ruimte aan een snellere wagen, die op het punt staat 
om je in te halen. Tijdens de race: De vlag wordt gewoonlijk getoond aan een 
wagen, die op het punt staat om te worden gelapt (op een volle ronde 
achterstand wordt gezet). Wanneer de vlag wordt getoond, moet de betrokken 
rijder, de hem volgende wagen, de gelegenheid geven om hem bij de eerste de 
beste mogelijkheid te passeren. 
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WITTE VLAG: Deze vlag wordt getoond en wordt gebruikt om aan de rijder 
aan te geven dat er zich een veel langzamer voertuig bevindt in het baanvak 
volgend op de baanpost waar de vlag wordt getoond. 

 
GROENE VLAG: Deze wordt gebruikt om aan te geven dat de baan vrij is 
en wordt bewogen gegeven op de baanpost, onmiddellijk na een ongeval dat 
het gebruik van een of  meer gele vlaggen nodig maakt. Deze vlag kan, als de 
wedstrijdleider dat nodig acht, ook worden gebruikt om de start van een warm
-up ronde of  de start van een training aan te geven. 

 
 

D.  Andere signalen. 
Verklaring lichtsignalen: 
a. Een geel licht: Is gelijk aan een bewogen gele vlag. 
b. Twee gele lichten (indien knipperend: In fase of  wisselend): Gelijk aan twee 
bewogen gele vlaggen. 
c. Groen licht: Gelijke betekenis als een groene vlag. 
d. Rood licht: Gelijke betekenis als de rode vlag. 

 
Bijzonderheden betreffende terreinsport. 
- Geel (onbewogen): Opgepast, de baan is gedeeltelijk versperd, inhalen is   
aldaar verboden. 
- Geel (bewogen): Opgepast, de baan is praktisch versperd, inhalen aldaar is 
verboden. 
 
Wees assertief  als official!!! Ondanks de gele hesjes zijn officials in een aantal gevallen 
moeilijk te zien. (achter een zandbult of  een bocht) Wees duidelijk in het geven van signalen 
en probeer contact te krijgen/houden met de bestuurder(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                 HANDBOEK TERREINSPORT OFFICIAL                                                            10 

Tijdwaarneming. 
Tijdens de Off  Road Racing wedstrijden vindt de tijdwaarneming plaats via 
een elektronisch meetsysteem. Aangezien het parcours nooit vlak is en 
terreinauto’s een grotere bodemvrijheid hebben, wordt de tijdwaarneming 
dubbel uitgevoerd. De tijdwaarneming bevindt zich doorgaans langs het 
parcours in een aantal voertuigen. Iedere tijdwaarnemer krijgt een aantal 
voertuigen aangewezen en schrijft handmatig iedere rondetijd op. 

 
Iedere tijdswaarnemer krijgt een aantal startnummers toegewezen. Er kan van 
uit gegaan worden dat de deelnemers zich verspreid in het deelnemersveld 
bevinden om zo onduidelijkheid te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Super 
Promo klasse een snelle en een wat langzamere deelnemer, en idem voor de 
Promo klasse. Op deze manier heeft de tijdswaarnemer een goed overzicht en 
kan (rustig) de rondetijden per deelnemer opschrijven, zodra deze over de 
finishlijn rijdt. 
 
Op het tijdwaarnemingformulier zijn in een tabel de startnummers vermeld, 
van de deelnemers en het aantal ronden dat genoteerd moet worden. In de 
waarnemingspost heeft iedere waarnemer een klok, waarop de actuele tijd is 
weergegeven. Zodra het bewuste startnummer de lijn passeert kan de tijd in de 
kolom worden ingevuld. TIP: In sommige gevallen kunnen de uren en de 
minuten kunnen al worden ingevuld, zodat dit tijd bespaart tijdens de 
wedstrijd.  
 
Een voorbeeld van een tijdwaarnemingformulier is hieronder afgebeeld: 
 

 

 131 40 5 1   

1 14:32,35 14:33,10 14:32,51 14:32,25   

2 14:33,26 14:34,30 14:33,59 14:33,34   

3 14:34,28 14:36,02 14:35,12 14:34,47   

4 14:35,31 14: 14: 14:35   

5 14:36, 14: 14: 14:   

6 14: 14: 14: 14:   

7 14: 14: 14: 14:   

8 14: 14: 14: 14:   

9 14: 14: 14: 14:   

10 14: 14: 14: 14:   
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Overige 
Deelnemers mogen geen hulp van derden krijgen. Tijdens de wedstrijd mogen 
deelnemers alleen hulp ontvangen van andere deelnemers. Indien een voertuig 
kantelt en deze op zijn wielen wordt gezet (bijvoorbeeld op een gevaarlijke lo-
catie) door bijvoorbeeld omstanders, dan is de deelnemer gediskwalificeerd 
voor die manche.  
 
 
Klassementsproeven 
De wedstrijden zijn zeer divers van aard. Zo is het mogelijk dat er over een 
parcours vier manches gereden worden, plus een aantal klassementsproeven. 
Hier wordt de official geconfronteerd met een zogenaamde timecard. Deze 
timecard staat op de volgende pagina afgebeeld. 
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 Timecard ORR wedstrijd Maasbommel 2006 
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Tijdkaart. 
Het invullen van de timecard wordt gedaan door verschillende officials op ver-
schillende tijdcontrole punten. Hieronder staat aangegeven welke tijd er door 
de official moet worden ingevuld. 
 
Timecard:  Omschrijving 
TC service uit Dit is de tijd die de deelnemer krijgt toegewezen om uit 
   het servicepark te vertrekken. 
 
OFF service uit Dit is de tijd die de official invult. Deze tijd die ingevuld 
   wordt is de minuut waarin hij de kaart van de deelnemer  
    ontvangt. Bijvoorbeeld 13:43. 
 
Target time  Deze tijd is ingevuld door de wedstrijdleiding. Dit is de 
    tijd die de deelnemer heeft om naar de klassementsproef 
    te rijden. 
 
TC in   Deze mag de deelnemer zelf  invullen als geheugensteun. 
   Dit is de “OFF service uit”-tijd plus de target time.  
 
OFF TC in  Deze tijd wordt door de official van de tijdcontrole 
   ingevuld. Dit is de minuut waarin hij de kaart van de  
   deelnemer ontvangt. 
 
Start KP  Dit is de starttijd die de deelnemer aangewezen krijgt 
   van de start official. Er wordt op de hele minuut gestart. 
   Hiervan kan afgeweken worden als de startofficial een 
   gevaarlijke situatie inschat (auto’s in de baan). In  
   voorkomend geval kan de starter besluiten 10 seconden 
   te wachten. Deze extra 10 seconden moeten aan de  
   wedstrijdleiding doorgegeven worden voor een correcte 
   tijdwaarneming. 
 
Finish KP  De tijd waarop de deelnemer de finish passeerde, in uur, 
   minuten, seconde (uu:mm:ss) nauwkeurig tot op de  
   honderdste van een seconde. Bijvoorbeeld 14:23,16. 
 
Target time  Deze tijd is ingevuld door de wedstrijdleiding. Dit is de 
   tijd die de deelnemer heeft om de klassementsproef  te  
   rijden plus verbindingsroute. 
 
TC in   Deze mag de deelnemer zelf  invullen als geheugensteun. 
   Dit is de start KP-tijd plus de target time.  
 
OFF TC in  Deze tijd wordt door de official van de tijdcontrole  
   ingevuld. Dit is de minuut waarin hij de kaart van de  
   deelnemer ontvangt. 
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Controle borden en signalen. 
Tijdens een wedstrijd met klassementsproeven zijn diverse borden (signalen) 
in gebruik om aan te geven waar bijvoorbeeld een klassementsproef  begint en 
eindigt. Hieronder zijn die borden en signalen weergegeven: 
 

FIA Standaard borden 
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Trial 
 

 

Een trial is een wedstrijd waarbij de factor tijd geen enkele rol speelt in de 
waardering. De official staat hier op een van de tien proeven waarbij de 
deelnemer met zijn voertuig de proef  moet afleggen en daarbij zo min 
mogelijk strafpunten dient te verzamelen. 

 
Voordat de wedstrijd begint wordt de official door de wedstrijdleider 
aangewezen op een van de proeven. Zodra de official op de proef  is 
aangekomen dient hij/zij de proef  te controleren. De proef  dient uit minstens 
tien (10) poorten te bestaan (Er kunnen dus meer dan 10 poorten op een 
proef  staan). De breedte van iedere poort dient 2,20 te zijn en de gebruikte 
palen of  latten dienen minimaal 1 meter en maximaal 1,5 meter boven het 
maaiveld uit te steken.  Voor de klasse 1 en Proto voertuigen is een ‘uitstap’ 
toegestaan. Indien deze uitstap bestaat voor klasse 1 voertuigen, dient in de 
toegewezen proef  de breedte van iedere poort 1,80 meter te zijn. Deze palen 
dienen gemarkeerd te zijn met wit. Voor de uitstap in de Proto-klasse dienen 
de palen blauw gemarkeerd te zijn en de breedte van de poort dient eveneens 
1,80 meter te zijn. 

 
Voor de start moet de voorbumper van het voertuig zich direct tussen de 
palen van de 1e poort bevinden. Dit geldt ook voor elke hernieuwde poging. 
Het voertuig geldt als zijnde gestart wanneer de vooras de eerste poort is 
gepasseerd. 
Het voertuig geldt als zijnde een poort gepasseerd wanneer de vooras de 
denkbeeldige lijn tussen de poort is gepasseerd.  
Het voertuig moet iedere poort passeren zoals hij is gestart. 
De proef  kan als zijnde voltooid beschouwd worden als het gehele voertuig de 
denkbeeldige lijn tussen de laatste poort gepasseerd is. 
 
PUNTENTELLING TRIAL 
Bij het berijden van een proef  kan de deelnemer de volgende strafpunten 
krijgen: 
 Een aantal van 5 strafpunten voor het achteruitsteken en/of  

achteruitrijden, rollen, glijden of  schuiven.  
 Toelichting: Steken is achterwaarts gaan om vervolgens weer in een 
 voorwaartse  rijrichting verder te gaan. Achterwaarts gaan, stoppen en 
 weer achterwaarts gaan dient gerekend te worden als twee keer steken. 

2 
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 Een aantal van 20 strafpunten per keer voor het raken van een paal of  
lat. 

 
 Een aantal van 40 strafpunten per paal, wanneer deze paal zodanig 

omvergereden wordt, dat hij plat tegen de grond ligt of  verwijderd wordt 
op aanwijzing van de deelnemer.  

 Toelichting: Er is duidelijk een verschil tussen een paal raken of  
 omverrijden. Het een en ander is ter beoordeling van de proevenchef. 
 
 Een aantal van 50 strafpunten wanneer de proef  vroegtijdig wordt 

verlaten, verhoogd met het aantal reeds toegekende strafpunten en 
vermeerderd met het aantal nog te nemen poorten, vermenigvuldigd met 
40 strafpunten. Vroegtijdig verlaten van de proef  kan zijn: 

 a. Op eigen verzoek; 
 b. Indien men zich volledig vast rijdt en met behulp van derden 
      losgetrokken of  geduwd wordt; 
 c. Indien het voertuig omvalt en met behulp van derden weer op de  
      wielen gezet wordt; 
 d. Indien een deelnemer na 5 pogingen (van poort naar poort) niet 
      verder kan rijden en dus verplicht de proef  moet verlaten.  
     Toelichting: Een poort is gepasseerd, als de vooras de poort  
            gepasseerd is. Een poging is iedere voorwaartse beweging in de  
      richting van een poort in de proef. 
 e. Indien men het afzetlint stuk rijdt of  de paal van het afzetlint niet op  
       de plek blijft staan. Het aanraken van het lint door de auto levert geen 
     strafpunten op. 
 f. Indien men met meer dan drie wielen buiten de poort omgaat. 
 
  Een aantal van 50 strafpunten plus 40 maal het aantal poortjes op de 

 proef: 
 a. Wanneer een deelnemer verzuimd heeft zijn scorelijst door de  
      proefleiding te laten aftekenen, nadat de proef  voltooid is. 
 b. Indien men tijdens het rijden van een proef  hulp van derden krijgt. 
     Hierna dient men de proef  op aanwijzing van de proefleiding te  
      verlaten. 
 c. Indien een deelnemer niet reglementair gestart is, kan de  
      wedstrijdleider achteraf  deze straf  toekennen. 
 d. Het aanraken van het lint door de inzittende(n). 
 e. Indien de bestuurder en/of  bijrijder in de proef  zich van hun  
     zitplaats begeeft. 
  
Om voor een dagklassement in aanmerking te komen, moeten alle proeven 
zijn afgetekend. Het maximum aantal strafpunten per niet gestarte proef  is 
afhankelijk van het aantal poorten op de proef. 
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Challenge 
 

 

Een Challenge wedstrijd is een uitdaging voor bestuurder en bijrijder om 
samen met zijn 4x4 op zeer behendige wijze door een zwaar uitgezette proef  
te rijden. Deze proeven zijn zo uitgezet dat deze niet zonder hulpmiddelen 
bedwongen kunnen worden. Het bedwingen van deze proeven geschied onder 
de druk van tijd. Bij al deze proeven is een gecontroleerde snelheid een 
cruciale factor. Challenge wedstrijden zijn alleen te verrijden indien voldoende 
hulpmiddelen in de auto aanwezig zijn. Hulp van buitenaf  tijdens het afleggen 
van de proef  is niet toegestaan.  
 
Proeven. 
1. De proeven hoeven niet voorgereden te worden door de organisatie. 
2. De palen of  latten dienen minimaal 1 meter boven het aardoppervlak uit te 

steken. 
3. De breedte van de poorten is vastgesteld op: Minimaal 2,20 meter. 
4. De proeven dienen van duidelijke nummering te zijn voorzien, zodanig dat 

tevens het officiële begin van de proef  herkenbaar is. Ook het einde van de 
proef  dient duidelijk aangegeven te zijn. 

5. Het voertuig geldt als zijnde gestart wanneer de vooras de startpaal is 
gepasseerd. 

6. De proef  kan als voltooid beschouwd worden, als het gehele voertuig en 
alle hulpmiddelen, vast, in de auto voorbij de denkbeeldige lijn van het 
finishpoortje is en het voertuig is gestopt. De bijrijder mag zich naast of  in 
de auto bevinden. 

7. Een proef  is een route die uit zowel natuurlijke, alsmede door de mens 
gecreëerde obstakels bestaat. 

8. Een proef  is een route die vanaf  het begin tot aan het einde uitgezet is 
door de wedstrijdleiding. 

9. Een proef  is dusdanig uitgezet dat deze herkend kan worden door linten, 
palen en pijlen. 

10. Een proef  zal bestaan uit poorten of  andere obstakels. 
11. Alle proeven zijn aangegeven door middel van pijlen of  bordjes. 
12. De auto mag niet in aanraking komen met de bomen. 
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13. De organisatie dient bij het uitzetten van de proeven rekening te houden 
met bomen op kritische punten in de proef. 
Bomen of  struikgewassen kunnen als volgt beschermd worden. 

 Rubber matten om de boom 

 Extra palen om een keerpunt 

 Lint zodanig ophangen dat bomen ontzien worden. 
14. Bij aanvang van de Challenge worden de deelnemers door de      
      wedstrijdleiding naar de eerste door hen te rijden proef  verwezen. Alle  
      andere proeven kunnen daarna in willekeurige volgorde gereden worden.  
 
 
Puntentelling. 
Alle proeven worden op tijd gereden waarbij gecontroleerde snelheid de 
hoofdrol speelt. In alle omstandigheden dient de veiligheid van (andere) 
deelnemers en die van de toeschouwers niet in gevaar te komen. De 
wedstrijdtijd van een Challenge wedstrijd bestaat uit gereden tijd + straftijd 
(strafminuten). De dagwinnaar is diegene die over alle proeven de laagste 
totaaltijd heeft. Wedstrijdtijd kan ook die tijd zijn die een equipe er over doet 
om van punt A naar B naar C enz. te rijden. 
 
Omschrijving straftijd: 
Straftijd:  Omschrijving: 
5 minuten 1a. Paal raken (auto en/of  (bij)rijder). 
 
10 minuten 2a.  Per keer voor het niet correct gebruik maken van boomlint 

en lier. 
Toelichting : Lier vastmaken aan een boom zonder boomlint 

 wordt  bestraft. 
 2b.  Het kapot maken van het lint. 
 2c. Niet compleet zijn bij de finish binnen de tijd. (auto 

binnen de tijd over de finish) 
 2d. Hulp van derden (aanwijzingen van buiten de proef) die 

opgevolgd worden. 
                    2e.  Als de auto in aanraking komt met een boom. (bewust,dit 

geld niet voor de takken.) 
 

15 minuten 3a.  Indien een bijrijder of  bestuurder tijdens het rijden van de 
  proef  zich niet in de gordels bevindt. Na aanwijzing van 
 de official. 

 3b. Paal plat of  gebroken. (plat is met twee punten de grond 
 raken) 
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30 minuten 4a. Indien men zich volledig heeft vast gereden en met behulp 

door de organisatie toegekende derde partij losgetrokken 
of  geduwd moet worden. 

 4b.  Indien het voertuig omvalt en met behulp van door de                 
  organisatie toegekende derde partij weer op de wielen 
  gezet dient te worden. 
 4c.  Gebruik maken van materiaal van derden dat niet bij het 
  starten van de proef  in de auto aanwezig is.  
 
60 minuten 5a.  Wanneer een deelnemer verzuimd heeft zijn punten lijst te 

laten aftekenen door de proevenchef  van de laatst gereden 
proef.  

 5b.  Niet veilig te werk gaan met materiaal, schade en risico 
  door onjuist gebruik te maken van gereedschappen en/of  
  ondeugdelijk materiaal. Toelichting : Over Hi-jack, linten, 
  kabels, sluitingen, lierkabels heenstappen en   
  werkhandschoenen vergeten aan te doen. 

 5c. Niet uitrijden van de proef  binnen de tijd:  
 0% = 60 minuten 
25% = 45 minuten 
50% = 30 minuten 
75% = 15 minuten 

 
90 minuten 6a.  Te hard over de proef  rijden zonder dat daar aanleiding 

voor is. (Dit wordt bepaald door de official van de proef) 
 6b.  Deelnemers die zonder noodzaak aanwezig zijn in het 

risico gebied.  
 Toelichting : In de val of  rolrichting van de auto of  

materiaal. 
120 minuten 7a.  Het niet goed bevestigen van hulpmateriaal. 
 7b.  Weigeren van de proef  of  afwijken van de proef. 
 7c.  Het niet dragen van een helm in de auto tijdens het  
  afleggen van een proef. 
 7d. Het niet opvolgen van een aanwijzing van een official 
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Tijdwaarneming. 
Omdat bij de challenge de factor tijd een rol speelt in de beoordeling dient er 
door de official een tijdwaarneming plaats te vinden. De official wordt door de 
wedstrijdleiding uitgerust met een stopwatch waarmee de tijdwaarneming 
wordt uitgevoerd.  
 
De challenge proef  dient binnen een door de wedstrijdleiding vooraf  
vastgestelde tijd voltooid te worden, een zogenaamde normtijd. Indien de 
deelnemer de proef  niet kan voltooien binnen de vastgestelde tijd dan geldt de 
normtijd plus een straftijd afhankelijk van het percentage van de afgelegde 
proef. 
 
De tijd wordt gestart zodra de official het startsein geeft aan de deelnemer. Op 
dat moment mag de deelnemer aan de proef  beginnen. De tijd stopt wanneer 
de normtijd bereikt is of  de deelnemer de eindstreep is gepasseerd en alle 
hulpmiddelen zich in de auto bevinden, de bijrijder mag naast de auto staan. 
De hulpmiddelen dienen gezekerd te zijn (gelijk aan hoe de proef  gestart is) 
en zowel de bestuurder als de bijrijder (als deze in de auto zit) dient de gordel 
om te hebben zoals deze door de fabrikant bedoeld is om gedragen te worden.  
De resultaten van de proef  (tijd, percentage en straftijden) worden op het 
deelnemers formulier genoteerd en op de controlelijst van de official. De 
tijdnotatie geschied in uur, minuten, seconde (uu:mm:ss) gelijk als bij Off  
Road Racing, b.v. 10:41:56. De controlelijst wordt aan het einde van de dag 
ingeleverd bij de wedstrijdleiding ter controle. 
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Brandbestrijding 
 

De terreinsport is een relatief  veilige tak van autosport. Desalniettemin kan er 
altijd wat gebeuren en daarom staat u als official paraat langs de proef  en/of  
parcours. Als er een calamiteit is die uw ingrijpen vereist let dan altijd op uw 
eigen veiligheid! Draag daarom altijd uw reflecterend official vest om zicht-
baarheid naar de deelnemers zo goed mogelijk te bewerkstelligen. 
 
In geval van een incident wees er van bewust dat voertuigen in de terreinsport 
uitgerust kunnen zijn met een hoofdschakelaar en een brandblussysteem. De-
ze zijn van binnenuit maar ook van buitenaf  te bedienen. De schakelaars be-
vinden zich links voor op het voorscherm bij de A-stijl en hebben ieder hun 
eigen markering ter herkenning. De markering is vaak onder of  naast de 
schakelaar aangebracht. Zie de afbeelding hieronder. Bij auto’s die tevens deel-
nemen aan internationale ORR-evenementen zoals Baja’s en rally raids zit de 
schakelaar eveneens rechts op het voorscherm bij de A-stijl. 
 
Hoofdstroomschakelaar. 
De hoofdschakelaar is te herkennen aan de blauwe driehoek met rode blik-
semschicht in het midden. (zie figuur hiernaast). De hoofdschakelaar verwij-
derd alle spanning van het voertuig. Per voertuig kan het verschillen of  de 
hoofdschakelaar elektrisch is uitgevoerd met een drukknop (en relais) of  me-
chanisch met een kabel. 
 
Brandblussysteem. 
Naast deze hoofdschakelaar kan er ook een bediening zitten voor het brand-
blussysteem. Dit zal hoofdzakelijk alleen bij voertuigen te vinden zijn die deel-
nemen aan ORR-wedstrijden, internationale Baja’s en rally raids. Bij bediening 
van het brandblussysteem wordt er blusschuim in het motorcompartiment en 
de inzittendencompartiment gespoten.  De schakelaar is te herkennen aan de 
markering naast/onder de schakelaar. De markering is een rode cirkel met een 
rode E in het midden op een witte achtergrond (zie figuur hiernaast). Net als 
bij de hoofdschakelaar kan ook hier kan de bediening elektrisch of  mecha-
nisch zijn uitgevoerd. 
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Wat is brand? 
 - Vuur op een ongewenste plaats; 
 - Vuur dat schade of  gevaar veroorzaakt; 
 - Vuur wat ongehinderd kan uitbreiden. 
 
Voor een brand zijn drie factoren nodig. Te weten: 
 - Temperatuur 
 - Zuurstof 
 - Brandstof 
 
Het wegnemen van de factoren kan onder andere op de volgende manieren: 
 - Het zodanig verlagen van de temperatuur dat deze beneden de   
   ontbrandingstemperatuur komt (bv. blussen); 
 - De zuurstoftoevoer weg te nemen (bv. Brandhaard overladen met   
   zand);  
 - Het verwijderen of  onbrandbaar maken van de brandstof  (bv. Het        
    dichtdraaien van de gaskraan). 
  
Gevaren bij brand 
Vrijkomen van giftige stoffen : - Koolmonoxide 
      - Blauwzuurgas 
Heet     : - Verbranding ademhalingswegen 
Zicht belemmering   : - Oriëntatieproblemen 
Weinig zuurstof   : - Verstikking 
 
Brandblusser 
Een brandblusser is een apparaat om het vuur van een kleine brand te blussen. 
Het bestaat uit een cilinder waarin een beperkte hoeveelheid blusstof  onder 
druk staat, of  onder druk kan worden gezet. Er zijn brandblussers die natte, 
droge en gasvormige blusstoffen bevatten, namelijk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij een ongeval met een auto komt het grootste brandgevaar van brandbare 
vloeistoffen als benzine en olie. Benzine heeft een zeer laag vlampunt en een 
lage concentratie van benzinedamp kan snel ontbranden. Neem uit voorzorg 
de beschikbare brandblusser altijd mee naar een gecrashte auto (Draag de 
blusser alleen aan het handvat). 

Blusstoffen Blusstof Bestemd voor brandklassen 

Natte blusstoffen - Water A 

  - Schuim A-B(-F) 

Droge blusstoffen - Poeder A-B-C(-D) 

  - Deken  A-B 

  - Zand A-B-(D) 

Gasvormige blusstoffen Koolzuursneeuw  B 
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Merk 

Een blusser die eenmaal in gebruik is genomen (onder druk gezet) is slechts 
enkele uren bruikbaar. Na gebruik dit altijd aangeven bij het inleveren. 
 
Voorkom milieuschade door lekkende vloeistoffen op te vangen of  in te dam-
men (met zand). 
 
Brandklassen  
Per brandblusser kan de inhoud verschillen. Niet iedere blusser is geschikt 
voor elk type brand. Onderstaande symbolen op de brandblusser geven de 
brandklasse aan waarvoor de blusser geschikt is. Op een blusser kunnen meer-
dere symbolen staan. 
 
 
 
 
 
De symbolen hebben de volgende betekenis: 
A: Vaste stoffen  Hout, papier en textiel 
B: Vloeistoffen  Olie en alcohol 
C: Gassen   Propaan, butaan, aardgas en acetyleen 
D: Metalen   Aluminium, messing, brons en magnesium 
F: Vetten   Frituurvet 
 
Etiket op de brandblusser 
Het etiket op de brandblusser verschaft de volgende informatie: 
 

    

 

 

 

        
  

 

 

    

 

    

   

 
 

Bediening blusser 

Brandklassen 

Type blusstof/vulling 

Vergunninghouder 
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Blussen 
Houdt tijdens het blussen rekening met het onderstaande: 
- Kijk wat voor soort blusser het is; 
- Blus altijd met de wind in de rug; 
- Spuit nooit midden in een vloeistofbrand (dit kan leiden tot verspreiding 

van de brandende vloeistof); 
- Wees altijd bedacht dat het vuur weer kan oplaaien; 
- Denk er aan omstanders op een veilige afstand te houden en roken te ver-

bieden; 
- Bij het blussen van een brand in een afgesloten ruimte (bijvoorbeeld in een 

auto) moet u stootsgewijs blussen; 
- Bij een brand onder de motorkap dient u deze niet geheel, maar slechts op 

een kier te openen. Probeer door de kier het vuur te blussen. Pas wanneer 
de vlammen gedoofd zijn kunt u de motorkap voorzichtig openen en in-
dien nodig verder (na blussen). Let op: De motorkap kan heet zijn! 

 
 
 

CO2 1 tot 1,5 meter 

Naar basis van vlammen richten 

Spuitduur + 17 seconden 
 bij inhoud van 5 kg. 

-Vrieswonden: -79 
o
C 

-Zuurstofverdringend 

3 tot 4 meter 

Kraan 
sluiten! 

Poeder Naar basis van vlammen richten 

-Nevenschade 
-Beperkt het zicht 

Spuitduur + 18 seconden 
 bij inhoud van 6 kg. 
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Blusdeken 
Een blusdeken of  branddeken is een deken die over een vuur is heen te leggen 
om het in een vroeg stadium te doven. De deken bestaat uit een niet of  zeer 
slecht brandbaar materiaal al dan niet gecoat met een brandwerend middel. 
Doordat de deken de zuurstof  ontneemt van de vuurhaard dooft het vuur. 
Het blusmiddel is geschikt voor onder andere kleine vloeistofbranden en per-
sonen die in brand staan. 
 
Gebruik blusdeken 
1. Wikkel de punten van de blusdeken rond uw handen en houdt de blusde-

ken voor het lichaam.  
2. Bedek de brandhaard volledig en verwijder deze pas nadat het vuur is ge-

doofd en de hitte is verdwenen. Bij brandende kleding/slachtoffers dient 
u het brandende lichaamsdeel strak te omwikkelen.  

3. Trek de bedekking goed dicht bij de hals zodat het vuur niet meer bij het 
gezicht kan komen. De blusdekens zijn na verhitting niet geschikt voor 
hergebruik, dus vervang deze na werkelijk gebruik. 

 
 

Naar basis van vlammen richten 

Schuim 1 tot 3 meter 

Spuitduur + 70 seconden 
bij inhoud van 9 liter 

Brandslanghaspel 

Varieert in functie van straal 

Naar basis van vlammen richten 

- Spuitduur onbeperkt 

- Waterschade 
- Gevaar op vloeistoffen 

x 
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Levensreddend handelen 
 

Waar een leek auto– en kartsport al snel als een gevaarlijke sport bestempelt, is 
het tegendeel waar. Slechts incidenteel raakt er iemand gewond. Echter mocht 
dit toch gebeuren dan kan ingrijpen door een official van levensbelang zijn. 
 
De KNAF ziet het als haar taak om haar officials zo goed mogelijk op derge-
lijke situaties voor te bereiden. De official moet bij een ongeval weten hoe te 
handelen. Ingrijpen is alleen noodzakelijk indien: 
 1. Voorkomen kan worden dat er meer slachtoffers vallen; 
 2. Voorkomen kan worden dat het letsel van het slachtoffer verergert; 
 3. De situatie voor het slachtoffer levensbedreigend is. 
In alle andere gevallen geldt:    
 
     - Blijf  overal af  -  
 
Te allen tijde moet er zo snel mogelijk melding van een ongeval worden ge-
maakt, zodat professionele hulptroepen ingeschakeld kunnen worden. 
 
Ingrijpen is noodzakelijk? 
1. Bij gevaar 
 - Brandgevaar    
 - Levensbedreigende situaties 
 
2. Verstoring van de vitale functies 
 - Ademhaling  Om te kunnen blijven leven, heeft elke cel en elk  
     orgaan in het lichaam voortdurend zuurstof  en  
     voedingsstoffen nodig. Zuurstof  bevindt zich in de  
     buitenlucht. De ademhaling zorgt ervoor dat   
     buitenlucht via de luchtpijp de longen bereikt. Daar  
     wordt zuurstof  uit de lucht in het bloed opgenomen 
     en via het bloed naar cellen en organen    
     getransporteerd.   
 - Bloedsomloop Het stromen van bloed door bloedvaten (slagaders  
     en aders),  als gevolg van de werking van het hart  
     heet bloedsomloop.  
 - Werking hersenen Ademhaling en bloedsomloop worden geregeld van 
     uit de hersenen, die zonder zuurstof  niet kunnen  
     werken.  
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Omdat de ademhaling, de bloedsomloop en de werking van hersenen van le-
vensbelang zijn en niet zonder elkaar kunnen functioneren, worden ze samen 
de vitale functies genoemd. 
 
3. Ernstige bloedingen 
Er moet voldoende bloed door de bloedvaten stromen om alle cellen van het 
lichaam van voldoende zuurstof  en voedingsstoffen te voorzien. Als er niet 
genoeg bloed door de bloedvaten wordt gepompt, ontstaat zuurstoftekort en 
verstoring van de vitale functies. Als het bloedverlies groot is, dient dit direct 
gestopt te worden en is ingrijpen dus van levensbelang. 
 
Hoe te handelen bij hulpbehoevende situaties (stappenplan). 
1.  Waarschuw de proevenchef/wedstrijdleider 
 
2. Let op gevaar!  
Zorg ervoor dat uzelf, omstanders en het slachtoffer geen gevaar lopen.  
 
3. Bestrijd een beginnende brand. 
Zie het hoofdstuk ‘Brandbestrijding’. 
 
4. Onderzoek of  het slachtoffer bij bewustzijn is. 
-  Spreek het slachtoffer in het gezicht aan, zodat hij zijn hoofd niet hoeft  
  te draaien; 
-  Spreek het slachtoffer luid en duidelijk aan: Vraag of  alles goed gaat; 
-  Schud het slachtoffer, wanneer hij niet reageert op aanspreken,   
  voorzichtig aan de schouders; 
-  Reageert het slachtoffer dan is hij bij bewust zijn. Indien hij niet reageert    
       (in veel gevallen zijn ook de ogen gesloten) is hij bewusteloos. 
 
5. Kijk of  het slachtoffer ernstig uitwendig bloedverlies heeft.   
Ziet u bij het slachtoffer een wond (meestal aan ledematen, hoofd of  hals) 
waaruit in korte tijd veel bloed komt (stootsgewijs of  gelijkmatig), oefen dan 
eerst druk op de wond uit. Verwijder geen voorwerpen die uit de wond steken. 
Oefen in dat geval zo goed mogelijk druk uit aan weerzijden van het voor-
werp.  
 
6. Controleer de ademhaling van het slachtoffer. 
-  Controleer of  de luchtweg van het slachtoffer vrij is en maak deze zo  
 nodig vrij ; 
- Controleer of  het slachtoffer op eigen kracht ademt. Dit doet u door te 
 controleren of  de borstkas omhoogkomt, te luisteren aan de mond en 
 neus of  u ademgeluiden hoort, en te voelen met uw wang of  het 
 slachtoffer ertegenaan ademt. 
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7. Verplaatsen slachtoffer 
 - Verplaats slachtoffer alleen wanneer er direct gevaar is; 
 - Het slachtoffer niet ademt; 
 - De ademhaling wordt bedreigd (o.a. rook) of  belemmerd is. 
            
     - Onnodig verplaatsen kan letsel verergeren! - 
 
8. Vervoerstechnieken 
Rautekgreep  
De greep van Rautek wordt gebruikt als vervoersgreep of  om iemand uit een 
auto te halen: 
    1.  Je tilt het slachtoffer op zodat deze in een halfzittende  
      houding tegen je aan leunt; 
    2.  Je doet je armen onder de oksels van het slachtoffer  
      door en pakt met beide handen 1 arm van het slachtoffer 
      vast. Zorg dat je duimen aaneengesloten met je vingers  
      zijn. 
    3. Vervolgens zet je het slachtoffer zo dicht mogelijk tegen  
      je liezen aan en til je deze, vanuit je bovenbenen omhoog 
      en sleep je het slachtoffer weg. 
    
       - Til vanuit een rechte rug en vanuit je bovenbenen -  
          

           Afbeeldingen:  Rautekgreep 
 
Ondersteuningsgreep 
 1.  Dragen van een niet-bewusteloos slachtoffer. 
 2.  Ga aan de gezonde kant van het slachtoffer staan; 
 3.  Laat het slachtoffer een arm om uw hals slaan; 
 4.  Houd die arm stevig bij de pols vast; 
 5.  Sla uw andere arm om het middel van het slachtoffer en pak zo  
   mogelijk zijn onderarm vast; 
 6.  Zet uw heup achter zijn bil; 
 7.  Zet uw vrije voet een kleine stap vooruit; 
 8.  Til met uw heup het slachtoffer iets op en zet met hem een stap  
   vooruit; 
 9.  Herhaal deze laatste stappen tot u uit de gevarenzone bent. 
 
 



 

                                HANDBOEK TERREINSPORT OFFICIAL   31 

9. Kinlift bij bewusteloos slachtoffer 
Bij bewusteloos slachtoffer met ademhaling overgaan tot kinlift. Het gevaar be-
staat namelijk dat het slachtoffer de tong inslikt. Kantel het hoofd naar achte-
ren en til de kin met 2 vingertoppen op.  
 
 
 
10. Helm afdoen (uitvoeren met twee personen) 
 

- Helm alleen afnemen als slachtoffer niet meer ademt! - 
 

A. Helper 1 houdt met de helm het hoofd recht 
B. Helper 2 neemt een eventueel aanwezige bril af  en maakt de helmsluiting 

los. 
C. Helper 2 steunt met de ene hand de nek met de andere hand de onder-

kaak en houdt zodoende het hoofd in de neutrale stand. 
D. Helper 1 trekt zo mogelijk de zijkant van de helm iets uit elkaar en neemt 

vervolgens de helm voorzichtig van het hoofd. Let op dat de helm niet 
achter de neus haakt! 

E. Helper 1 neemt van helper 2 het in neutrale stand houden van het hoofd 
over.  

  Let op: Een hoofd is zwaarder dan je denkt!    
F. Na verwijderen van helm hoofd stabiel houden en blijven ondersteunen 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

A B C 

D E F 

 ▲ Kinlift 
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11. Reanimeren 
Als het slachtoffer niet ademt gaat u over op reanimeren. Reanimatie is een 
combinatie van hartmassage en mond-op-mondbeademing. Bij hartmassage 
wordt het borstbeen ritmisch ingeduwd en weer in rustpositie gebracht. Bij het 
induwen wordt het hart tussen het borstbeen en de wervelkolom samenge-
drukt, waardoor het bloed uit het hart het lichaam in wordt gepompt. Bij de 
beademing wordt zuurstof  ingeblazen. Door hartmassage en beademing af  te 
wisselen, blijft de bloedsomloop en daarmee het zuurstoftransport kunstmatig 
op gang. Door dit te doen overbrugt u de tijd totdat er gespecialiseerde hulp-
diensten zijn en voorkomt u hersenbeschadiging. Stop daarom nooit met reani-
meren. Blijf  doorgaan totdat iemand met een AED(Automatische Externe De-
fibrillator) arriveert en/of  totdat ambulancezorgverleners de reanimatie van u 
overnemen. 
 
Stap 1 Start de reanimatie met 30 hartmassages. Zorg voor een harde   
   ondergrond. Zet de hiel van uw hand op het midden van de borstkas 
   van het slachtoffer. Zet uw andere hand erop en zorg dat u vingers  
   vrij zijn van de borstkas. Strek uw ellebogen en breng u schouders zo 
   ver naar voren dat ze recht boven uw handen op de borstkas van het 
   slachtoffer zijn. Druk dan het borstbeen loodrecht 4 tot 5 centimeter 
   in. Laat het borstbeen volledig terugveren, maar haal uw handen niet 
   weg. Doe 30 hartmassages. Houd een tempo aan van 100 keer per  
   minuut.  
 
Stap 2 Beadem 2 keer. Kantel het hoofd naar achteren en til de kin met 2  
  vingertoppen op (kinlift). Knijp de neus dicht met duim en   
  wijsvinger van de hand die op het voorhoofd ligt. De mond zal  
  openvallen. Plaats uw lippen over de mond van het slachtoffer en  
  sluit die goed af. Adem gedurende 1 seconde goed uit in de mond  
  van het slachtoffer. Kijk vanuit uw ooghoek of  de borstkas omhoog
  komt, als  bij een normale ademhaling. Geef  in totaal 2    
  beademingen. Tussen door de mond van het slachtoffer vrijmaken  
  zodat de ingeblazen lucht er uit kan. 
 
Stap 3 Geef  na 2 beademingen weer direct 30 hartmassages en wissel 30  
  hartmassages steeds af  met 2 beademingen totdat iemand met een  
  AED (Automatische Externe Defibrillator) arriveert en/of  totdat  
  ambulancezorgverleners de reanimatie van u overnemen.  

Bron: 6minuten.nl  
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Schematisch overzicht stappenplan ongeval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 

  : Constatering 
 
  : Beslissing 
 
  : Handeling 

Helm afdoen 

Gevaar ? 

Nee 

Slachtoffer bij 
bewustzijn? 

Ja Nee 

Ernstig uitwen-
dig bloedver-

lies? 

Nee 

Druk op de 
wond 

Ernstig uitwen-
dig bloedver-

lies? 

Ja Ja 

Nee 

Ademhaling? Ademhaling ? 

Ja Ja 

Houd ademha-
ling in de gaten 

Nee 

Slachtoffer ver-
plaatsen 

Brand? Direct gevaar? 

Blus brand Slachtoffer ver-
plaatsen 

Helm afdoen 

Reanimeren 

Kinlift 
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Slotwoord 

 
 

De Terreinsport kon niet bestaan zonder de medewerking van de vrijwilligers 
die iedere wedstrijd aanwezig zijn en op deze manier hun bijdrage leveren om 
het evenement in goede banen te laten leiden. Als bestuur van de Sectie Ter-
reinsport waarderen wij uw medewerking enorm, net als alle deelnemers die 
aan de wedstrijden deelnemen. 
 
Om u, als official beter te begeleiden tijdens de wedstrijden ligt hier voor u de 
eerste uitgave van de Handleiding Terreinsport Official. Doel van deze hand-
leiding is u als official te ondersteunen in uw taak als official tijdens de terrein-
sport wedstrijden. Later zal dit ook nog worden ondersteund met aanvullende 
trainingen. Indien u nog op- en/of  aanmerkingen heeft ten aanzien van deze 
handleiding, wellicht ter verbetering van, kunt u zich altijd richten tot het be-
stuur Sectie Terreinsport. 
 
We hopen als bestuur nog lang te mogen verwelkomen tijdens de Terreinsport 
wedstrijden en wensen u daarbij veel plezier toe. 
 
 
Bestuur Sectie Terreinsport. 



 

 




