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Introductie 
 
Geachte deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2021, 
 
Namens de Partners van de Tulpenrallye 2021 doet het ons een genoegen om u uit 
te nodigen om deel te nemen aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2021. 
 
De Tulpenrallye is de grootste, oudste en meest bekende autorally van Nederland. 
De rally werd in 1949 voor het eerst verreden en wordt in 2021 voor de 67e maal 
georganiseerd. Het idee voor de PartnerRallye hebben wij in 2007 ontwikkeld. Wij 
rijden dit jaar de 14e editie van de Tulpenrallye PartnerRallye.  
 
Tijdens de PartnerRallye bent u allereerst in staat om in een klassieke of bijzondere 
auto te genieten van een aantal prachtige trajecten door Luxemburg, België, 
Duitsland en Nederland. Verder kunt u tijdens de rally kennis maken met de 
verschillende kaartleessystemen zoals die in de Tulpenrallye gebruikt worden en de 
uitdagingen die deze tot gevolg hebben. Zo ervaart u zelf wat het is om aan een rally 
voor klassieke auto’s deel te nemen en bent u natuurlijk in staat om de unieke sfeer 
van ‘de Tulp’ samen met onze deelnemers en andere gasten op een bijzondere 
manier mee te maken. 
 
In dit reglement vindt u alle informatie over de PartnerRallye. Wij vragen u vriendelijk 
om de inhoud vooraf door te lezen en verwelkomen u graag op vrijdag 8 oktober voor 
het diner en  voor de briefing in het Alvisse Parc Hotel in Luxemburg. 
 
 
Met vriendelijke groet 
Tulpenrallye 2021 
 
 
Frank J.L. Pauli 
Voorzitter van het organisatie comité 
Email: frankjlpauli@yahoo.com 
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Reglement 
 
1. Introductie 
De Tulpenrallye PartnerRallye is een regelmatigheidsrally die voor een groot deel volgens de 
route van Dag 6 van de 67e Tulpenrallye wordt verreden en die speciaal is uitgezet voor 
relaties van de Partners en Sponsors van de Tulpenrallye.  
 
De “Stichting Tulpenrallye ” organiseert op 9 oktober 2021  de Tulpenrallye PartnerRallye ter 
gelegenheid van de 67e Tulpenrallye. Licentienummer:21-0451; goedkeurings-nummer: 
KNAF/BSHR/0451-21-237. De rally wordt verreden volgens de bepalingen in de FIA 
International Sporting Code, het KNAF reglement Touring Events en met toestemming van de 
landelijke Historische Autosport organisaties (LOF, BFOV, DMSB en KNAF). Daarnaast volgens 
dit Bijzonder Reglement. 
 
 
2. Verloop van het evenement 
Bij een regelmatigheidsrally is het de bedoeling dat u zelf een route uitzet van tijdcontrole 
naar tijdcontrole op het  kaartfragment in het routeboek, op basis van dit reglement en de 
instructies in het routeboek. De gemiddelde snelheid is niet hoger dan 50 km/uur, waarbij 
incidenteel op de verbindingsroutes rekening moet worden gehouden met de ter plaatse 
geldende maximumsnelheid en mogelijk verkeershinderende situaties.  Deze route dient u 
vervolgens exact te rijden en dit wordt gecontroleerd door middel van routecontroles zoals 
hierna beschreven. Het niet of incorrect passeren van deze controles leidt tot strafpunten. 
Daarnaast is het de bedoeling dat de trajecten tussen de  tijdcontroles worden verreden op 
basis van een vooraf opgegeven gemiddelde snelheid. U rijdt de route  op basis van 
tijdcontroles (zie artikel 7.3.). Het traject op weg naar een tijdcontrole dient verreden te 
worden binnen de aangegeven aantal minuten. Het te vroeg of meer dan 30 minuten te laat 
aandoen van een tijdcontrole resulteert in strafpunten (zie artikel 7.3). De equipe met het 
laagste aantal strafpunten is de algemeen winnaar van de Tulpenrallye PartnerRallye.  
 
3. Algemeen 
- Er mag alleen gebruik worden gemaakt van op de verstrekte kaartfragmenten 

voorkomende wegen. 
- Kaarttekens en teksten onderbreken een weg niet, maar door de organisatie 

aangebrachte stickers voor b.v. de nummering van de TijdControles (TC’s), pijlen en 
punten, tankstations etc., onderbreken de weg wel. 

- Wegen mogen meerdere malen in de route worden opgenomen, echter per traject mogen 
wegen niet in tegengestelde richting worden bereden, tenzij hiertoe opdracht wordt 
gegeven. 

- Keren op de route is niet toegestaan, tenzij hiertoe opdracht wordt gegeven. 
- Binnen een op het kaartfragment aangegeven cirkel mag van alle, al dan niet op de kaart 

voorkomende, wegen gebruik worden gemaakt, om de geplande kaartroute te kunnen 
volgen. 

- Binnen deze cirkels zijn geen routecontroles opgesteld. 
- Nieuw aangelegde rotondes mogen altijd worden gebruikt. 
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4. Kaartlees systemen 
De kaartlees systemen die zullen worden gebruikt worden hieronder beschreven. In de 
Appendix 02 vindt u van elk systeem een voorbeeld 
 
 
4.1.  Bol-Pijl Systeem 
- Aan de hand van getekende situatieschetsen en met inachtname van onderstaande 

bepalingen, dient een route te worden gereden van de bol van de pijl naar de punt van de 
pijl. 

- Afstanden zijn als volgt aangegeven: 
- kolom 1: de totale afstand van voorgaande TC (gecumuleerd). 
- kolom 2: de afstand tussen twee opeenvolgende bol-pijl situaties. 
- kolom 3: de getekende situaties. 
- kolom 4: extra ondersteunende informatie . 
- kolom 5: de resterende afstand tot de volgende TC of RC. 

- Het meetpunt kan in de tekening zijn aangegeven met een sterretje (*). 
- De situaties zijn gestileerd aangegeven. Dit betekent dat het meer of minder schuin 

en / of bochtend lopen van wegen niet zo getekend hoeft te zijn. 
 
4.2. Ingetekende lijn 

- In het routeboek is een kaartfragment opgenomen waarop een  lijn is ingetekend.  
- De wegen waarop de lijn is getekend, dienen zo nauwkeurig mogelijk te worden 

gereden in de richting zoals aangegeven.  
 
4.3. Pijlen en Punten kortste route 

- In het routeboek zijn kaartfragmenten opgenomen waarop een aantal genummerde 
pijlen en punten is aangegeven. 

- Van pijl of punt tot pijl of punt dient in nummervolgorde de kortste route te worden 
gereden via op het kaartfragment voorkomende wegen. 

- Tussen de TC aan het begin van het traject en de eerste pijl of het eerste punt en 
tussen de laatste pijl of het laatste punt en de volgende TC dient eveneens de kortste 
route te worden gereden. 

- De pijlen dienen geheel en van het begin tot en met de pijlpunt in de route te worden 
opgenomen. 

Het is niet toegestaan om een pijl tegengesteld te berijden, zijwaarts te verlaten, zijwaarts op 
te rijden, te kruisen of te raken of voor de tweede maal te berijden.  Het is niet toegestaan 
om een punt voor de tweede maal te berijden. 
 
4.4 Regelmatigheidsproef 
Een regelmatigheidsproef dient zo exact mogelijk met de opgegeven gemiddelde snelheid te 
worden afgelegd en wordt verreden volgens een kaartleessysteem. Gedurende de 
regelmatigheidsproef kan de gemiddelde snelheid wijzigen. De te hanteren gemiddelde 
snelheden staan vermeld in het routeboek.  
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Een regelmatigheidsproef start bij een in het routeboek aangegeven bemande controle of 
onbemande 'zelfstart', herkenbaar aan 2 gekruiste "TULPEN"-pijlen. Bij een bemande start 
noteert een marshal de starttijd op de tijdcontrolekaart, waarna de deelnemer wordt afgeteld 
en exact op de starttijd wordt gestart. De start hoeft niet precies op de hele minuut plaats te 
vinden. De start- marshal kan besluiten om met een korter interval te starten. Dit wordt door 
de marshal dan op de controlekaart aangegeven. 
Bij een onbemande zelfstart wordt men geacht exact op de in het routeboek aangegeven 
starttijd te beginnen met de regelmatigheidsproef. Indien meerdere equipes bij de 
voorgaande TC in dezelfde minuut arriveren zal de start bij een zelfstart voor de 2e (of 3e of 
4e) equipe niet precies op de hele minuut plaats vinden. De TC-marshal, voorafgaand aan de 
regelmatigheidsproef, kan besluiten om met een interval te starten. Dit wordt door de 
marshal op de controlekaart aangegeven in het vak ‘seconden’ van de betreffende 
regelmatigheidsetappe. Tevens wordt dit door de marshal meegedeeld aan de equipe. 
Bijvoorbeeld +30 seconden, welke bij de oorspronkelijke starttijd vanaf de voorgaande TC 
dient te worden opgeteld. 
Het einde van een regelmatigheidsproef wordt aangegeven met een bord “END REGULARITY” 
langs de route. 
In een regelmatigheidsproef kunnen één of meerdere geheime tijdcontroles (GTC) worden 
opgenomen. Bij een GTC wordt de passeertijd opgenomen. De marshal vermeldt deze tijd in 
zijn/haar logboek. Een GTC bevindt zich niet binnen de eerste kilometer van de 
regelmatigheidsproef. Een GTC kan worden gevolgd door een bemande routecontrole. De 
marshal noteert dan de passeertijd bij een geheime tijdcontrole tevens op de 
tijdcontrolekaart. Iedere seconde te vroeg of te laat passeren bij een GTC wordt bestraft met 
2 strafpunten per seconde afwijking.  
Maximale tijdbestraffing per regelmatigheidsproef is 150 strafpunten. De afwijking / 
bestraffing, wordt steeds berekend vanaf de start van een regelmatigheidsproef. 
Voorbeeld: 
-  Lengte van de regelmatigheidproef van start tot GTC: 5,1 km. 
-  Gemiddelde snelheid: 45 km/u. 
-  Ideale passeertijd: 6 minuten 48 seconden. 
-  Werkelijke passeertijd: 6 minuten 59 seconden: afwijking = 11 sec. x 2 sec. = 22 strafpunten. 
-  Werkelijke passeertijd: 6 minuten 31 seconden: afwijking = 17 sec. x 2 sec. = 34 strafpunten. 
-  Werkelijke passeertijd: 9 minuten 20 seconden: afwijking = 152 sec. x 2 sec. = max 150 
strafpunten. 
 
5. Omleidingen 

- Bij onverwachte wegafsluitingen e.d. zal gebruik worden gemaakt van “TULPEN”-
pijlen om equipes naar de oorspronkelijke route te leiden. Dit zal worden gedaan 
middels enkele pijlen die dienen te worden gevolgd. 

- De dubbele “TULPEN”-pijlen worden geplaatst op het punt waar de oorspronkelijke 
route weer is bereikt, of daar waar een op de kaart voorkomende weg weer is bereikt. 
In het laatste geval dient vanaf dat punt reglementair te worden verder gereden.  
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6. Tijd- en Routecontrolekaarten 
- Bij de start ontvangt u één tijdcontrolekaart, waarop is vermeld: wedstrijdnummer, 

nummer van de etappe, nummers van de tijd(venster)controles en de ideale 
meldingstijd bij de tijdcontroles en de maximale meldingstijd bij de laatste TC. 

- Bij de start van de ochtend- en van de middag-etappe ontvangt u één 
routecontrolekaart , waarop vermeld: het wedstrijdnummer, nummer van de etappe 
en genummerde vakjes voor routecontroles. 

- In nummervolgorde dienen deze vakjes door de equipe enkellijnig, onuitwisbaar en 
alleen met ballpoint te worden ingevuld of te worden gestempeld met de stempelzijde 
van de stempel. 

- Zie ook Appendix 03 
 
7. Routecontroles - Tijdcontroles 
 
7.1.  Bemande routecontroles  

- Deze worden aangeduid door middel van een bord “CONTROLE”. 
- Bij deze controles zal de marshal de routecontrolekaart afstempelen zodra deze door 

de equipe wordt overhandigd. 
- Zie ook Appendix 01 

 
7.2. Onbemande routecontroles  

- Deze worden aangeduid door middel van een bord met een letter.   
- Bij het passeren van dergelijke controles dient men deze letter enkellijnig, 

onuitwisbaar en alleen met ballpoint te noteren in het eerstvolgende vrije vakje van 
de routecontrolekaart. 

- Tevens kunnen er onbemande routecontroles als zogenoemde "zelfstempelaars" 
voorkomen. Hierbij dient men zelf te stempelen, met de STEMPELZIJDE van de 
stempel, in het eerstvolgende vrije vakje van de routecontrolekaart. 

- Zie ook Appendix 01 
- Alle routecontroles staan uitsluitend rechts van de rallyroute. Alleen bij het ronden 

van driehoeken en pleintjes kunnen de routecontroles ook links worden opgesteld.   
 
7.3. Tijdcontroles  

- In het traject van de Tulpenrallye PartnerRallye 2021 komen Tijdcontroles voor, 
alsmede een TC-UIT bij de start zaterdag-morgen. 

- Tijdcontroles worden aangeduid met een ROOD bord met een Tulp en tekst “TC”, 
voorafgaand door eenzelfde bord in het GEEL welke 25 meter voor de TC is geplaatst. 
In bepaalde situaties kunnen deze borden worden voorafgegaan door een bord, 
bijvoorbeeld "CONTROLE 150m. 

- Indien een equipe zich bij een bemande tijdcontrole te vroeg meldt, dan wordt dit 
bestraft met 10 strafseconden per minuut. 

- Indien een equipe zich bij een bemande tijdcontrole te laat meldt, dan wordt dit de 
eerste 30 minuten niet bestraft. Indien de equipe zich meer dan 30 minuten te laat 
meldt, dan wordt dit bestraft met 10 strafseconden per minuut. 
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- Maximale tijdsafwijking bij een tijdcontrole is 60 minuten te laat. Overschrijding van 
deze tijd wordt beschouwd als het missen van deze tijdcontrole.  

- Bij de lunch en de finish treft u een TC IN  aan. In geval van achterstand op uw 
tijdschema bij de lunch kunt u bij de eerste TC na de lunch (straffeloos) maximaal 10 
min. tijd inlopen op uw tijdschema en eerder vertrekken. 

 
8. Straffen 

- Het missen van een routecontrole wordt bestraft met 100 strafseconden. 
- Het missen van een tijdcontrole wordt bestraft met 300 strafseconden. 
- Te vroeg melden bij een TC : 10 strafseconden per minuut met een maximum van 300 

strafseconden. 
- Meer dan 10 minuten te vroeg melden bij een TC : 300 strafseconden (gemist). 
- Te laat melden bij een TC: Geen strafseconden tussen 1 en 30 minuten te laat; 
- Te laat melden bij een TC: Tussen 30 en 60 minuten te laat:  10 strafseconden per 

minuut met een maximum van 300 strafseconden. 
- Meer dan 60 minuten te laat melden bij een TC: 300 strafseconden (gemist). 
- Overtreding van de max. snelheid: 500 strafseconden. 

 
 
9. Officials van het evenement 
 
9.1 - Bestuur Stichting Evenementen AMAC 
Frank Pauli:   Voorzitter 
Abe van den Brink:  Penningmeester / Secretaris 
9.2 - Organisatiecomité 
Voorzitter:   Frank Pauli 
Wedstrijdleider:   Abe van den Brink 
Assistent wedstrijdleider: Marion Woud / Willem van Leeuwen 
Routechefs:   Jan Berkhof / Erwin Berkhof 
Contactpersoon sponors: Kees van Loon 
Contactpersoon equipes: Team Novus Leo  
Rally Office:   Marion Woud 
Rekencentrum:  Frans van der Vliet 
Sponsorships   Kees van Loon 
Marshals:   Ton den Uyl 
 
9.3 - Officials 
Assistent Routechefs:  Hanny Berkhof / Carina van Westen 
Assistentieauto ´299´: Job Brouwers / Jeroen Oosterling 
Assistentieauto ´399´: Bas Aalberts / Monique Aalberts  
Assistentieauto ´499´: Paul Neeskens / Gertjan de Groot 
Sluitauto ´999´:  Ben van der Rijst / Sebastiaan Tweehuyssen 
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10. Secretariaat 
Frank Pauli – Vossenlaan 22 – 3735 KN Bosch & Duin 
Tel:  +31653263860 
Mail: frankjlpauli@yahoo.com  
Tijdens de rally bevindt het Rally Office zich op de start- en finishlocatie. 
 
 
11. Toe te laten auto’s 
Toegelaten worden nette personenauto's, bij voorkeur in een zo origineel mogelijke 
uitvoering.  De auto dient te voldoen aan de wettelijke bepalingen van het land van registratie 
en dient, indien van toepassing, te beschikken over een geldig APK-bewijs. In de auto dienen 
verplicht de volgende veiligheidsonderdelen aanwezig te zijn:  

- Gevarendriehoek; 
- Sleepkabel; 
- Vloeistofdicht zeil of pvc-folie (min. 2 x 4 mtr), verplicht te gebruiken bij reparaties en 

bij het parkeren tijdens de lunch en aan het eind van een etappe; 
Meetapparatuur in de auto: 

- Het gebruik en de aanwezigheid van digitale en/of zendergestuurde uurwerken, 
evenals een kompas (niet GPS gestuurd) is toegestaan; 

- De aanwezigheid in de auto en het gebruik van elektronische navigatieapparatuur is 
niet toegestaan; 

Elektronische communicatiemiddelen in de auto, zoals een intercom en zend- en/of 
ontvangst-apparatuur, zijn niet toegestaan. Indien tijdens het verrijden van de etappes 
gebruik van een telefoon wordt geconstateerd, anders dan bij een calamiteit, volgt uitsluiting. 
Het uitlaatgeluid van de auto mag gedurende de rally op geen enkel moment de 90 dB (A) 
overschrijden.  
 

12. Toe te laten equipes 
Inschrijven voor de Tulpenrallye PartnerRallye is uitsluitend op invitatie. Indien men wenst 
deel te nemen aan de Tulpenrallye PartnerRallye kan men uitsluitend digitaal inschrijven. De 
bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. De navigator mag niet jonger zijn 
dan 16 jaar. Door het verzenden van het inschrijfformulier onderwerpen de beide leden van 
de equipe zich aan de rechtsbepalingen van dit reglement en al wat daaronder wordt 
begrepen. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een KNAF Rallypas. Deze zal door de 
organisatie worden verstrekt. 
 
13. Verzekering / Aansprakelijkheid 
13.1 - Aansprakelijkheid 
De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af bij enig incident of ongeval dat, gedurende 
de rally, door en/of aan de equipes en/of deelnemende voertuigen is veroorzaakt. De 
organisator wijst elke verantwoordelijkheid af voor het niet nakomen van de wet- en 
regelgeving in de te passeren landen.  
Equipes zullen verantwoordelijk gehouden worden voor: 

- Enig ongeval of incident waarbij zij zijn betrokken. 
- Het niet nakomen van de wet- en regelgeving in Nederland. 



 
 

  

APPROVED BY KNAF UNDER PERMITNR.0451.21.237 9 

 

- Het niet melden aan de organisator van bijzonderheden met betrekking tot enig 
ongeval of incident, waar aansprakelijkheid uit voort kan komen. 

Equipes zullen tegen de organisator geen claim indienen die voortkomt uit enig ongeval of 
incident dat het gevolg kan zijn van activiteiten van  organisatoren, medewerkers, marshals, 
officials of sponsors van het evenement.  
Bestuurder en navigator zijn verplicht tijdens de documentencontrole onderstaande 
verklaring van acceptatie en afstand van verhaal te ondertekenen: 
 
 “Ik heb het reglement van ‘de 67e Tulpenrallye PartnerRallye’ en de, mogelijk, uitgegeven bulletins 
gelezen en verklaar ermee akkoord te gaan. Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk gezond ben om 
aan het evenement deel te nemen en ook bekwaam ben om dit te doen. Ik ken de aard van het 
evenement en de mogelijke risico’s, inherent aan autosport en verklaar deze risico’s te accepteren.  
Ik verklaar dat de ingeschreven auto geschikt en rijwaardig is voor het evenement en dat het voldoet 
aan de wegenverkeerswetgeving voor gebruik op de openbare weg. Ik verklaar dat de ingeschreven 
auto in overeen- stemming met de Wet Aansprakelijkheid Motorvoer- tuigen (WAM) is verzekerd voor 
gebruik op de openbare weg, inclusief regelmatigheidsetappes en tests. Ik verklaar dat voor de 
ingeschreven auto een ongevallen verzekering voor inzittenden is afgesloten. Ik verklaar, als 
bestuurder van de ingeschreven auto, in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 
De FIA, leden van de FIA, promotor, organisator (Stichting Tulpenrallye), sponsoren, organisatiecomité, 
officials en medewerkers van het evenement aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig incident of 
ongeval, veroorzaakt door of aan deelnemers en deelnemende auto’s gedurende het evenement.  
De FIA, leden van de FIA, de promotor, organisator (Stichting Tulpenrallye), organisatiecomité, 
sponsoren, officials en medewerkers van het evenement aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 
als gevolg van rellen, vandalisme, natuurgeweld, enz. 
De FIA, leden van de FIA, de promotor, organisator (Stichting Tulpenrallye),  organisatiecomité, 
sponsoren, officials en medewerkers van het evenement aanvaarden ook geen enkele 
aansprakelijkheid voor overtredingen door de deelnemers van de wet en regelgeving van de landen 
waar het evenement plaatsvindt. 
Deelnemers zullen verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen (materiële-, immateriële-, 
letsel- of gevolgschade) van elk incident of ongeval of overtreding van de wet en regelgeving waarin 
zij mogelijk betrokken zijn. Deelnemers kunnen geen claim indienen tegen de FIA, leden van de FIA, 
promotor, organisator (Stichting Tulpenrallye), sponsoren, officials en medewerkers van het 
evenement welk een gevolg is van activiteiten van genoemde rechtspersoon of personen voor zover 
het organisatorische activiteiten ten behoeve van het evenement betreffen.”  

 
13.2 - Verzekering  
De equipe is verplicht zelf een verzekering af te sluiten ter dekking van hun wettelijke 
aansprakelijkheid tegenover derden tijdens het deelnemen aan een regelmatigheidsrally 
inclusief behendigheidstest(en). Het dekkingsgebied moet zijn: Luxemburg, België, Duitsland 
en Nederland.  
 
 
14. Reclame 
De verplichte reclame van de organisatie is verzameld op een grote portiersticker, aan te 
brengen op beide voorportieren van de auto.  
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15. Overige bepalingen: 

• De deelnemers aan de Tulpenrallye PartnerRallye 2021 dienen een geldig Digitaal Cornoa 
Certificaat (DCC) te hebben en dit bij de start te laten zien. Tevens zullen zij worden 
gevraagd om een covid-19 verklaring te ondertekenen; 

• De Tulpenrallye PartnerRallye 2021 telt niet mee voor een kampioenschap; 

• De documentencontrole vindt plaats op vrijdag 8 oktober tussen 18.00 en 19.00 uur. De 
locatie is Alvisse Parc Hotel in Luxemburg; 

• Het klassement van de Tulpenrallye PartnerRallye zal direct na de finish in Valkenburg  
rond 18.00 uur worden gepubliceerd; 

• De eerste 5 equipes in het algemeen klassement ontvangen een prijs; 

• De prijsuitreiking zal worden gehouden rond 18.00 uur in Chateau St. Gerlach in 
Valkenburg’;  

• Tegen de uitslag kan niet worden geprotesteerd. 
 

 
 
 
 
 

 

Appendix 01 Voorbeeld Controles 
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Appendix 02  

 

02.1 Bol-Pijlsysteem  

- Aan de hand van getekende situatieschetsen en met inachtname van onderstaande 
bepalingen, dient een route te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl. 

- Afstanden zijn als volgt aangegeven: 
- kolom 1: de totale afstand van voorgaande TC (gecumuleerd) 
- kolom 2: de afstand tussen twee opeenvolgende bol-pijl situaties 
- kolom 3: de getekende situaties 
- kolom 4: extra ondersteunende informatie  
- kolom 5: de resterende afstand tot de volgende TC. 

- Het meetpunt kan in de tekening zijn aangegeven met een sterretje (*). 
- De situaties zijn gestileerd aangegeven. Dit betekent dat het meer of minder schuin 

en / of bochtend lopen van wegen niet zo getekend hoeven te zijn. 
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02.2 Ingetekende lijn 

- In het routeboek is een kaartfragment opgenomen waarop een  lijn is ingetekend.  
De wegen waarop de lijn is getekend, dienen zo nauwkeurig mogelijk te worden 
gereden in de richting zoals aangegeven.  Ter verduidelijking kan de rijrichting 
naast de lijn worden aangegeven. 
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02.3  Pijlen  en Punten kortste route 
- In het routeboek zijn kaartfragmenten opgenomen waarop een aantal genummerde 

pijlen en punten is aangegeven. 
- Van pijl of punt tot pijl of punt dient in nummervolgorde de kortste route te worden 

gereden via op het kaartfragment voorkomende wegen. 
- Tussen de TC aan het begin van het traject en de eerste pijl of het eerste punt en tussen 

de laatste pijl of het laatste punt en de volgende TC dient eveneens de kortste route te 
worden gereden. 

- De pijlen dienen geheel en van het begin tot en met de pijlpunt in de route te worden 
opgenomen. 

- Het is niet toegestaan om een pijl tegengesteld te berijden, zijwaarts te verlaten, zijwaarts 
op te rijden, te kruisen of te raken of voor de tweede maal te berijden. Het is niet 
toegestaan om een punt voor de tweede maal te berijden.  

 
 
Toelichting 
-Start naar pijl 1:    Kortste route en voet van pijl 1 goed aanrijden. Zie zwarte route. 
-Pijl 1 naar pijl 2:  Kortste route. Zie zwarte route. 
-Pijl 2 naar pijl 3:  Route van pijl 1 naar 2 NIET tegengesteld boven “Aard”. Zie 
blauwe 

route. De (kortere) rode route is niet toegestaan. 
-Pijl 3 naar pijl 4:  Kortste route. Zie zwarte route 
-Pijl 4 naar pijl 5:  Pijl 4 mag niet meer bereden worden. Samenkomsten mogen  
    meerdere malen. Zie blauwe route. De (kortere) rode route is niet  
    toegestaan.  
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Appendix 03 

 

Controle kaarten 

 
 

          

          
 

 

 


