
VOORWOORD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Instructies 



   

  Pagina 2 van 25 
 

 VOORWOORD 
 

In deze handleiding vindt u een royaal overzicht van zo goed als alle 

kaartleeskneepjes, waarmee de uitzetter u te lijf zal gaan in de Liemers Tour Rally. 

En dat geldt niet alleen voor beginnende equipes. De handleiding bevat onder meer 

een uiteenzetting over de interpretatie van de verschillende kaartleessystemen, maar 

ook een groot aantal handige adviezen.  

Door zijn volledigheid is dit boekwerk een soort van “Handboek” voor de Liemers 

Tour Rally. Het is een bron van informatie voor zowel beginnende als ervaren 

rallyrijders.  

Bij het samenstellen van dit handboek is gebruik gemaakt van het, in de rallysport 

beroemde groene handboek “Kaartlezen als wedstrijdsport”. Een boek dat is 

geschreven door de topnavigator Ben van Delden en waarvan de eerste druk in 1966 

verscheen. Ben van Delden was de navigator van de rallyrijder Maus Gatsonides, die 

samen in de jaren 50 furore maakten in de rallysport. Samen wonnen zij in 1953 de 

beroemde Rally van Monte Carlo. 

Wij hopen dat u veel genoegen aan deze Liemers Tour Rally zult beleven en wensen 

u grootse successen toe in het komende evenement. 

 

Bart Willems 
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INLEIDING 
 

De Liemers Tour Rally is een oriëntatierit, welke wordt verreden volgens het aan de 

deelnemers uitgereikt reglement. Het is geen snelheidsevenement, de in het 

routeboek opgenomen aankomst tijden zijn van belang voor het verdere verloop van 

het evenement. Indien de gestelde termijn niet kan worden gehaald kan een deel van 

de route worden overgeslagen. De organisatie is gevrijwaard van eventuele claims 

van deelnemers en derden.  

Kaartlezen en oriëntatie in het terrein is en blijft een belangrijk onderdeel van het 

werk van de navigator, zelfs indien volgens het systeem bol-pijl wordt gereden. 

Duizenden mensen nemen regelmatig deel aan allerlei vormen van autosport. Dat 

gebeurt op verschillende manieren: aan de hand van kaartleesopdrachten, op basis 

van oriëntatie in het terrein of zo maar puzzelend. Officieel worden kaartleesrally’s 

betrouwbaarheidsritten genoemd, een wat verwarrende naam, omdat 

vanzelfsprekend bij elke tak van autosport de betrouwbaarheid van de auto een 

belangrijke rol speelt. 

De weg kwijt raken is erg vervelend in deze sport en kan de sfeer in de slechts 

enkele kubieke meters wageninterieur danig verstoren. De term die hiervoor in de 

rallysport wordt gebruikt luidt: “Die equipe heeft last van bolle ruiten”. Gewelles en 

genietes dient te allen tijde voorkomen te worden.  

Alle kaartleessystemen kennen één en hetzelfde probleem. De navigator moet vanuit 

een tweedimensionaal – en dus beperkt – gegeven zijn bestuurder vertellen hoe het 

er in de driedimensionale werkelijkheid uit zal zien. Die extra derde dimensie kan de 

navigator vanuit zijn kennis met de kaarttekens (kaartlegende), zijn oriëntatiegevoel, 

handigheid en fantasie het best overbrengen op de persoon die de auto bestuurd. 

Hierbij zijn twee zaken van essentieel belang: 

 De bestuurder geeft de navigator de kans om zijn werk uit te voeren; 

 De navigator beseft dat hij alles moet doen om de bestuurder ook 

daadwerkelijk zo optimaal mogelijk te informeren. 

De derde dimensie is dan snel en duidelijk te vinden! Pas op, dit geldt niet alleen 

voor de navigator. Een geïnteresseerde bestuurder is altijd sneller…. 

In feite vormt het kaartleesevenement een uitgekiend spel tussen de uitzetter en de 

deelnemer, waarbij de eerste ernaar streeft een zo volledig mogelijke route op papier 

te zitten, zodat zowel de bestuurder als de navigator aan hun trekken komen.  
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UITRUSTING EN EQUIPE 
 

Om misverstanden (en teleurstellingen) te voorkomen moet vooropgesteld worden 

dat met een op en top uitgeruste auto in principe geen betere resultaten worden 

bereikt dan met een auto in standaard uitvoering. Oftewel met een brommobiel kan 

gelijke resultaten worden geboekt als met een supercar. 

De prestaties van een goede equipe zijn gebaseerd op de combinatie: 

Bestuurder/Navigator/Auto. Elk mankement van deze combinatie zal van invloed zijn 

op het niveau van de equipe. 

Een equipe bestaande uit een beginnende rijder en beginnende navigator doet er 

goed aan om via overleg te streven naar de ideale combinatie. Een serieuze equipe 

zal met behulp van eenvoudige apparatuur meer kunnen bereiken dan het rijden in 

een “versierde” auto.  

Het samenstellen van een equipe vormt een van de belangrijkste voorbereidingen 

voor het rijden van een rally. 

Men dient er vanuit te gaan dat de bestuurder en de navigator twee absoluut 

verschillende grootheden zijn met ieder een afzonderlijke taak. Toch moeten de 

persoonlijkheden elkaar weten te vinden, teneinde de equipe tot een hechte eenheid 

te brengen. 

Het is daarom een vereiste dat men gaat rijden met een kennis of vriend(in). Althans 

met iemand die zich gemakkelijk in alle soorten en vaak moeilijke situaties kan 

aanpassen zonder dat er conflicten ontstaan. Er treden namelijk tijdens elke rally, 

groot of klein, zekere spanningen op. Deze spanningen mogen niet ontaarden in een 

woordenwisseling, want dat gaat ten koste van de concentratie en dus van de 

prestatie. Er moet gestreefd worden naar een gezonde harmonie tussen de 

bestuurder en navigator. Bij de kaartleesrally’s is de bestuurder afhankelijk van de 

navigator. De taakverdeling is ook nadrukkelijk vastgesteld: De bestuurder rijdt en de 

navigator leest!  De navigator is tijdens de rally dan ook de baas in de auto! 

Daarom is een goede harmonie tussen de beide leden van een equipe vaak moeilijk 

te verwezenlijken, vooral bij beginnende rijders. De navigator met weinig tot geen 

ervaring kan in de regel het tempo van de bestuurder niet bijhouden.  

Daar vloeit uit voort, dat vaak de navigator pas tot ontdekking komt, dat op 500 meter 

vanaf de vorige situatie van richting had moeten worden veranderd, als de 

bestuurder op dat punt al enkele kilometers heeft afgelegd. Keren en terugrijden is 

dan het devies.  
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Toch kan de snelheid van de navigator niet worden geforceerd. Vandaar dat de 

bestuurder zich voortdurend moet beheersen en zich moet aanpassen aan de 

kaartleessnelheid van zijn navigator. Dat betekend een hele opoffering en vraagt 

moed en karakter. Maar het verdient bovenal respect en aanbeveling, omdat men 

beter een evenement langzaam maar goed kan rijden dan vele overbodige 

kilometers af te leggen. 

Hoe meer ervaring een navigator krijgt, hoe sneller hij gaat lezen. Op een gegeven 

moment zijn rij- en leessnelheid volkomen op elkaar afgestemd, waarna een equipe 

tot werkelijk goede prestaties moet kunnen komen. Hoe minder woorden de 

navigator gebruikt voor het geven van de rijopdrachten, hoe kleiner de kansen zijn op 

vergissingen. Dat geldt in het bijzonder voor het aanduiden van de richting. De 

navigator moet zich ervan bewust zijn, dat de bestuurder reageert en rijdt op zijn 

aanwijzingen. Tenzij de navigator hem inlicht over datgene wat hij op de kaart leest, 

weet de bestuurder niet welke wegsituatie hij tegen komt en ook niet wat precies de 

richting is die hij terplekke moet rijden. 

Een onervaren navigator maakt veelal gebruik van links of rechtsaf om de rijrichting 

aan te geven. Deze aanduidingen zijn vaak summier en onnauwkeurig. Als de 

navigator een duidelijkere omschrijving van de rijrichting aan de bestuurder 

doorgeeft, kan deze zich beter oriënteren en sneller de bedoelde rijrichting bepalen. 

De aanduidingen links en rechts komen goed beschouwd overeen met haaks links 

en haaks rechts. Door gebruik te maken van het zogeheten kloksysteem, kunnen we 

de rijrichting genuanceerder aangeven. We stellen ons daarbij voor dat we ons 

bevinden in het middelpunt van de klok. De voorwaartse richting is dus aan te duiden 

met 12 uur, de achterwaartse met 6 uur. Haaks rechts is 3 uur, haaks links is 9 uur. 

Voorbeeld: Zeer scherp rechts kan worden aangegeven door 5 uur, enigszins schuin 

links door 11 uur, enz. 

 

 

  



   

  Pagina 6 van 25 
 

DE JUISTE ROUTE 
 
Om te kijken of de juiste route wordt gereden, zal dit worden gecontroleerd aan de 
hand van routecontroles (RC's) en passeercontroles (PC's). 
Controles kunnen bemand of onbemand zijn en zijn te herkennen door 
controleborden. Ook worden zogenoemde zelfstempelaars gebruikt, te herkennen 
aan borden met een stempel en stempelkussen. 
Bij het aandoen van een zelfstempelaar plaatst de deelnemer zelf een stempel in het 
eerstvolgende open vakje op de controlekaart.  
Equipes worden verzocht een goed functionerend stempelkussen bij zich te hebben. 
Dit stempelkussen dient te worden gebruikt indien door onvoorziene 
omstandigheden, een stempelkussen van de organisatie niet gebruikt kan worden. 
 
De controleposten bevinden zich zowel links als rechts van de route. Het is echter 
ook mogelijk dat controles zich in een gebouw bevinden.  
In dergelijke gevallen zal dit duidelijk in de routebescheiden en/of met pijlen staan 
aangegeven. Een routecontrole kan voor het constateren van een routeafwijking 
zowel op als buiten de oorspronkelijke route worden geplaatst. Komt er buiten de 
ideale route geplaatste controle (“foutcontrole”) op de controlekaart voor, dan is 
daarmee de routeafwijking vastgesteld. Bij een controle dient de equipe zelf de 
betreffende letter onuitwisbaar en enkellijnig met een pen in te vullen in het 
eerstvolgende vrije vakje van zijn routecontrolekaart.  
Het missen of onjuist aandoen van een routecontrole wordt bestraft met 100 
strafpunten. 
 
Zowel de ochtend als middag etappe wordt afgesloten met een TC-IN (Tijdcontrole). 
Om de tijdsduur van het evenement onder controle te houden mag u 30 minuten 
buiten de ideale rijtijd binnen komen. De ideale reistijd wordt vermeld op de 
controlekaart. Wanneer u meer dan 30 minuten te laat meldt bij een TC-IN incasseert 
u 1500 strafpunten. Dit komt overeen met het missen van 15 controles. Wij raden 
dan ook aan om de tijd en de nog te rijden afstand tijdens de etappe in het oog te 
houden. Wanneer u denkt meer dan 30 minuten te laat te komen is het raadzaam om 
een deel van de route af te snijden/ over te slaan. 
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DE KAART 
 
Bij de rally wordt gebruik gemaakt van fotokopieën van Michelin-kaarten. De trajecten 
worden verreden op stafkaarten met de schaal 1:50.000. Dit omdat de kaarten de 
werkelijke toestand van het terrein zo volledig mogelijk weergeven. Wij raden aan om 
de kaarttekens en de betekenis ervan goed uit het hoofd te leren voordat u aan het 
evenement begint. 
 
Wij bevelen aan om tijdens het rijden van de rally de kaart niet steeds te oriënteren, 
d.w.z. de kaart niet steeds van richting te draaien. U laat de kaart rusten met het 
zuiden beneden en het noorden boven. Het telkens draaien van de kaart is onhandig 
en werkt verwarrend. Vroeger of later worden hierdoor fouten gemaakt. Bijkomend 
voordeel is dat alle kaartteksten leesbaar blijven. 
 
De schaal geeft de verhoudingen aan van de afmetingen op de kaart tot de 
overeenkomstige afmetingen in het terrein. Dit houdt in met een schaal van 1:50.000, 
1 centimeter op de kaart overeenkomt met 50.000 centimeter of 500 meter in 
werkelijkheid. Voor het rijden van kaartleesrally’s dient de navigator er een gewoonte 
van te maken alle op de kaart voorkomende informatie op te lezen. 
Het is niet aan te raden uitsluitend aan de bestuurder door te geven, dat hij de eerste 
of de tweede weg rechtsaf moet inrijden. Het kan namelijk voorkomen dat een op de 
kaart voorkomende weg niet meer bestaat of dat er een nieuwe weg is aangelegd die 
niet op de kaart vermeld is. Uitsluitend op de kaart voorkomende wegen mogen 
bereden worden. Op het kaartfragment kunnen zwarte cirkels geplaatst zijn. In een 
dergelijke cirkel is de route vrij en zijn geen controles geplaatst. De wegen die in 
cirkels zijn veelal nieuwe wegsituaties (bv rotondes of nieuwe kaartwegen) .  
 
 
Wegen voorzien van een bord doodlopende weg of bestemmingsverkeer mogen 
worden bereden, als de routeconstructie daar aanleiding toe geeft. Weggedeeltes 
voorzien van een blokkeringskruis (X) mogen niet in de route worden opgenomen.  
Ook de door de organisatie aangebrachte teksten/nummers onderbreken de wegen en 
mogen niet opgenomen worden in de voorgenomen constructie.  

 
 Alle afstanden dienen door de navigator snel en secuur aan de bestuurder door 
gegeven te worden. Door gebruik te maken van de dagteller kunnen de gemeten 
afstanden bij benadering worden gemeten. 
Het meten van de afstanden door de navigator kan geschieden door gebruik te 
maken van een liniaal. Iedere millimeter vertegenwoordigt 50 meter, bij een schaal 
van 1:50.000. Iets eenvoudiger is het om voor het meten gebruik te maken van een 
zogenaamde kaartmal (liniaaltje met verschillende schaalverdelingen). Op zo’n 
kaartmal staan namelijk de afstanden voor de betrokken schaal reeds afgedrukt. De 
navigator hoeft nu alleen nog maar de gemeten afstand af te lezen. Dat bespaart 
veel rekenwerk, en tijd. Het is aan te raden een niet al te lange kaartmal te 
gebruiken. 
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TIPS EN ADVIEZEN 
 
Voor het evenement 

 Inschrijven 

 Autopapieren in orde (groene kaart/verzekering, kentekenbewijs, rijbewijzen, 
paspoort, e.d.) 

 Auto in orde 
 
Gedaan hebben c.q. bij je hebben 

 Bijzonder reglement bestuderen 

 Tijdschema’s en telefoonnummers voor het thuisfront 

 Geld 

 Navigatorspullen (zoals liniaal, pennen, potloden, gum, (markeer)stiften, 
stopwatch (met nieuwe batterijen), loep 

 Fototoestel 

 Paraplu 

 Toiletpapier 

 Pleisters, evt. medicijnen 

 Kaartlegenda goed (uit het hoofd) kennen 

 Stempelkussen 
 

Bij het evenement voor de start 

 Op tijd aanwezig zijn 

 Officieel mededelingenbord bekijken 

 Eventuele voorbeelden controles e.d. bekijken 

 Auto afgetankt, ruiten schoon, van binnen en van buiten 

 Eventuele vragen over het reglement, systemen, e.d. aan de organisatie 
stellen   

 Routeboek controleren op volledigheid 
 
Tijdens het evenement 

 Bij het ontvangen van de routeboeken de tijd nemen om de kaarten in te 
tekenen 

 Bij het bestuderen van de kaart de auto altijd goed aan de kant zetten opdat 
overige deelnemers en verkeer niet worden gehinderd 

 Bij eventuele zelfstempelaars sportief handelen (beurt afwachten en niet de 
hele rij voorbij rijden en dwars voor de voorste auto gaan staan waardoor je 
als eerste weg kunt) 

 Officiële mededelingenbord bekijken bij de tussenstop 

 Tussenuitslagen controleren 

 Niet vergeten dat het evenement op de openbare weg gereden wordt. Houdt u 
aan de verkeersregels en zorg dat u overig verkeer niet hindert.  
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Na het evenement 

 Officieel mededelingenbord bekijken 

 Voorlopig einduitslag bestuderen en controleren 

 Bij de prijsuitreiking aanwezig zijn 

 Als navigator willen weten wat je fout hebt gedaan omdat he daar veel van 
kunt leren  

 

BOL-PIJL 
 
Het Bol-pijl systeem is ontwikkeld door Ben van Delden en Maus Gadsonides en 
werd voor het eerst toegepast in de Tulpenrally. In dit systeem worden de situaties 
door de uitzetter weergegeven door eenvoudige schetsjes. In deze schetsjes wordt 
de positie van de auto weergegeven door de Bol, de rijrichting wordt aangegeven 
door de Pijl. Veel van de huidige navigatiesystemen (vb. Tom-Tom) zijn gebaseerd 
op dit systeem. 
 

 
 
Om het systeem te verduidelijken maken we gebruik van bovenstaande voorbeelden. 
Schetsje 1 betekend: op de kruising rechtsaf; 2: Einde van de weg linksaf; 3: Op de 
driesprong rechtsaf (2 uur); 4 Haaks linksaf; 5: Scherp rechtsaf (4 uur) 
 
Aan de hand van de schetsjes rijdt men de route, waarbij telkens de getekende 
situaties vergeleken worden met de werkelijkheid. Natuurlijk wordt niet voor iedere 
wegsituatie een schets getekend. Om het systeem toch eenvoudig te houden wordt 
bij iedere situatieschetsje de afstand vanaf het vorige punt vermeld.  
Het minder of meer schuin of bochtend lopen van wegen dient te worden genegeerd. 
Om van iedere situatie een exacte tekening te maken is voor de uitzetter ondoenlijk.  
 
Het lijkt een eenvoudig systeem en in wezen is het dat ook wel. Een uitzetter zal in 
het bijzonder bij twee direct op elkaar volgende wegsituaties de oplettendheid van de 
equipe op de proef stellen. Vooral bij zogeheten splitsingspleintjes, grasdriehoeken, 
enz. moet daarom uiterst nauwkeurig worden georiënteerd.  
 
 
  

1 2 3 4 5
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Onderstaand enkele voorbeelden: 

 
 
 
 
  

KM / MILES 

TUSSEN

KM / MILES 

TOTAAL

0 -                  

0 -                 

400 400             

249 249             

200 600             

124 373             

200 800             

124 498             

200 1.000           

124 622             

400 1.400           

249 871             

200 1.600           

124 996             

6

7

4

5

Let op: 

Ri. Doesburg

Voorsorteren

2

3

Volg-

nummer

AFSTAND

SITUATIE INFORMATIE

1

P

:

:

:
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PUNTENRIT 
 
In de puntenrit wordt van de navigator verwacht dat de kortste route bepaald wordt 
van punt naar punt. Van de constructiesystemen is het bepalen van de kortste route 
verreweg het meest populaire. In het reglement wordt bepaald dat de navigator 
tussen de punten die voorkomen op de kaart de kortste route moet bepalen over de 
wegen die voorkomen op de kaart. Aan de hand van de geconstrueerde route dient 
de rit te worden gereden. De route wordt dus nooit vastgesteld op basis van de 
werkelijke wegsituaties, maar uitsluitend op en alleen op basis van de kaartsituatie. 
Plaatselijke bekendheid vormt in vele gevallen eerder een last dan een gemak. 
 
Om de kortste route te kunnen bepalen zijn er uiteraard hulpmiddelen. Het is 
natuurlijk mogelijk dat slechts 1 mogelijkheid op de kaart voorkomt. In dat geval zal 
de keuze van de kortste route geen moeilijkheden met zich mee mogen brengen. 
Lastiger wordt het als er tussen twee punten meerdere mogelijkheden zijn, vooral als 
deze onderling niet of nauwelijks van lengte verschillen.  
 
Als men een willekeurige kaart voor zich neemt, zal het opvallen dat wegen tesamen 
een aantal figuren vormen, waarvan de meest voorkomende: vierkanten en 
rechthoeken, al dan niet met ongelijke hoeken. Iedere inbreuk op de gelijkmatigheid 
van de figuren maakt het bepalen van de kortste route eenvoudiger.  
 
Als grondregel geldt dat iedere afsnijding van een hoek of schuine verbindingsweg 
tussen de wegen, die de figuur vormen, de afstand verkorten.  
Een voorbeeld zal dat duidelijk maken. 
1 2 3 4 

 
Zolang we te maken hebben met regelmatig gevormde figuren, kunnen we ook nog 
de kortste route bepalen door middel van oppervlaktevergelijking. Hierbij trekken we 
een hulplijn tussen de twee raaklijnen van de route. De route is het kortste langs dat 
deel met het kleinste oppervlak. Men moet wel goed in gedacht houden, dat deze 
regel niet opgaat bij grillig gevormde figuren en ook niet als de wegen waarop we ons 
oriënteren veel bochten hebben. 
  

A 

B 

A 

B 

A 

B 

C C 

A 

B 
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2 
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INGETEKENDE LIJN 
 

Feitelijk is het volgen van de route door middel van de ingetekende lijn het 

eenvoudigste systeem van kaartlezen. De uitzetter geeft de te volgen route weer 

door deze op de kaart in te tekenen. De navigator hoeft de route dus niet zelf te 

construeren, maar uitsluitend de ingetekende lijn te volgen. Toch staan de uitzetter 

vele mogelijkheden op om een interessante rit te maken. Zijn wapen wordt gevormd 

door precisie. Gebruik makend van veranderingen in de wegsituatie, die nog niet op 

de oorspronkelijke kaart voorkomen, en van kleine “ommetjes” kan hij een route 

neerzetten, waarbij de navigator al zijn aandacht moet besteden om geen fouten te 

maken. Voor de navigator is het dan ook van groot belang om de route zo 

nauwkeurig mogelijk te volgen. Iedere kleine afwijking kan het missen of van een 

controle betekenen.  

Teneinde de route zo goed mogelijk te kunnen rijden moet de navigator alle 

tussenafstanden zo exact mogelijk opmeten en vervolgens aan de bestuurder 

doorgeven. Zowel de kaartlezer als de bestuurder kunnen op of langs de weg 

voorkomende oriëntatiepunten vermelden, zoals het passeren van kruisingen, het 

rijden over een brug, langs een kerk, enz. om de route te verduidelijken. 

Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden, die tot de 

beschikking staan van een uitzetter geven wij een aantal voorbeelden. De in deze 

ingetekende lijn voorkomende situaties treft men op de volgende pagina’s vergroot 

aan. 
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PIJLENRIT–KORTSTE ROUTE 
 
Het kaartleessysteem pijlen is afgeleid van de ingetekende lijn. Het verschil is, dat de 
uitzetter slechts een gedeelte van die lijn weergeeft door middel van genummerde 
pijlen. De route tussen de pijlen moet door de navigator zelf worden geconstrueerd.  
 
Met het reglement is bepaald dat: 
a) De pijlen in nummervolgorde moeten worden bereden. 
b) Een pijl van de voet tot de pijlpunt zo nauwkeurig mogelijk bereden dient te 
worden. 
c) Van de TC naar de eerste pijl, van pijl naar pijl en van de laatste pijl naar de TC de 
kortste route geconstrueerd en bereden dient te worden. 
d) Wegen/weggedeelten meerdere malen in één richting mogen worden bereden. 
e) Pijlen en/of gedeelten van pijlen altijd bereden en/of gekruist mogen worden, ook 
als ze reeds eerder bereden zijn, aan de beurt zijn, of nog bereden moeten worden; 
een pijl en/of gedeelte van een pijl mag echter nimmer tegengesteld worden 
bereden. 
 
Dit houdt dus in dat het rijden van de pijlen als zodanig volkomen gelijk is aan het 
rijden van een ingetekende lijn: de route en de richting zijn aangegeven. 
Dat houdt niet in dat het rijden van pijlen geen problemen met zich mee kan brengen. 
Evenals de ingetekende lijn kan de uitzetter immers bepaalde kleine “ommetjes” in 
de pijl opnemen. Dat betekend dus dat de pijl net zo strikt gereden dient te worden 
als de ingetekende lijn. 
Nog afgezien van de routeconstructie zijn er echter nog enkele listigheden, waarvan 
de uitzetter gebruik maakt om het construeren of rijden interessanter te maken. 
Belangrijk is goed op te letten op pijlen, die beginnen in de nabijheid van 
samenkomsten van wegen. Het kan voorkomen, dat de uitzetter een heel klein stukje 
pijl voorbij de samenkomst van wegen heeft getekend, zodat de pijl vanaf een heel 
andere kant moet worden opgereden dan het op het eerste gezicht lijkt. 
Door middel van de afbeelding geven wij daar een paar voorbeelden van. 
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Voor de duidelijkheid wordt onderstaand voorbeeld weergegeven: 
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PIJLENRIT–ÉÉN NA KORTSTE ROUTE 
 
De Pijlenrit –één na kortste route is in principe gelijk aan het systeem Pijlenrit – 
kortste route. Echter de naam zegt het al; de constructie tussen de pijlen dient de 
één na kortste te zijn. De uitzetter bedient zich in dit geval veelvuldig van zogeheten 
splitsingspleintjes, grasdriehoeken, enz. om zodoende de één na kortste route te 
construeren.  
 
Voor de duidelijkheid wordt onderstaand voorbeeld weergegeven: 
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ROUTEBESCHRIJVING 
 
Het woord “routebeschrijving” zegt het al. Door middel van een beschrijving geeft de 
uitzetter weer, hoe men de route moet intekenen en daarna rijden. 
Bij het opstellen van de routebeschrijving maakt de uitzetter gebruik van de 
gegevens die op de kaart voorkomen. Daarvan zijn de kaarttekens het belangrijkst. 
Het is dan ook raadzaam dat voordat men aan de route begint de kaarttekens te 
bestuderen. 
Ook in dit systeem kan de uitzetter een aantal middelen gebruiken om de navigator in 
de “val” te laten lopen. 
We noemen er enkele: 

a. Als oriëntatiepunt kiest men telkens het punt dat hemelsbreed gemeten het 
dichtst bij het vorige ligt. 

b. Van de oriëntatiepunt naar de volgende oriëntatiepunt dient de kortste 
route bepaald te worden. 

c. Wegen/weggedeelten mogen meerdere malen in één richting worden 
bereden. 

d. De uitzetter kan door een bepaalde uitdrukking een nadere omschrijving 
toekennen, bijvoorbeeld: 

 Indien men LANGS een oriëntatiepunt moet rijden, dient men 
de weg te kiezen die het dichtst bij het oriëntatiepunt ligt. 

 Indien men DOOR een oriëntatiepunt moet rijden, dient men 
de weg te kiezen die door het oriëntatiepunt loopt. 
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Om een indruk te geven van de wijze, waarop de routeopdracht kan worden verstrekt 
geven wij een voorbeeld: 

1. U bevindt zich op punt A 
2. Rijdt over de brug 
3. Rijdt door de ‘o’ van Voorst 
4. Rijdt over de Tulenbrug 
5. Rijdt door GP 729 
6. Rijdt langs de kerk in Dinxperlo 
7. Rijdt langs de ‘o’ van Dinxperlo 
8. Rijdt langs de sportvelden in De Heurne 
9. Rijdt naar punt B 
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Het systeem grensbenadering is feitelijk een militair kaartleessysteem. Voor 
controledoeleinden kregen grenswachten de opdracht langs de grenslijn te 
patrouilleren. De grenslijn wordt in de rallysport door de uitzetter in de kaart 
ingetekend.  
Bij het construeren van de route dient men ervoor te zorgen dat “het oppervlak 
tussen de route en de grenslijn zo klein mogelijk blijft”.  Daarbij is het toegestaan dat 
de grens geraakt wordt, maar de grens mag onder geen voorwaarde overschreden 
worden. 
 
Het basisprincipe is het oppervlak tussen de route en de grenslijn zo klein mogelijk te 
houden. Het oppervlak bevindt zich altijd aan de zijde van de grenslijn. Bij het 
bepalen van de route moet bij iedere samenkomst van wegen onderzocht worden of 
het mogelijk is om de oppervlakte tussen de route en de grens verkleind kan worden. 
Wegen en samenkomsten van wegen mogen meerdere malen worden bereden in 
beide richtingen. Daarbij moet in gedachten gehouden worden dat het louter heen en 
weer rijden naar de grenslijn niet als oppervlakteverkleinend wordt beschouwd. Op 
de route kunnen blokkeringskruizen geplaatst zijn. Van de wegen die voorzien zijn 
van een blokkeringskruis mag geen gebruik gemaakt worden.  
 
In de afbeelding op de volgende pagina geven we een voorbeeld. We gaan ervan uit, 
dat de grenslijn wordt gevormd door de randen van het kaartfragment. De start en 
finish zijn bij de ster ten noorden van Zevenaar. We benaderen vervolgens de 
snelweg als aangegeven grens. Oftewel de route wordt “tegen de wijzers van de klok 
in gereden”.   

GRENSBENADERING 
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REGULARITY 
 
Een regularity is een specifiek beschreven route, welke loopt van een al dan niet van 
te voren aangegeven start naar een geheime “vliegende” finish.  
Een regularity moet door de equipe zo exact mogelijk ("op de seconde") met de 
voorgeschreven gemiddelde snelheid worden afgelegd. 
De voorgeschreven gemiddelde snelheden op een regularity worden overhandigd bij 
de start van een regularity.  
 
a. Start 
Een regelmatigheidsproef start bij een in het routeboek aangegeven onbemande 
'zelfstart', herkenbaar aan het bord “START REGULARITY” Bij een onbemande 
zelfstart wordt men geacht exact op de in het routeboek aangegeven starttijd te 
beginnen met de regelmatigheidsproef. 
b. Finish 
De regularity eindigt zodra de equipe de “vliegende” finish (flyingfinish FF) is 
gepasseerd. De FF wordt altijd gevolgd door een controle (stopfinish SF). De SF is 
aangegeven door een bordje met de tekst “END OF REGULARITY. De tijd waarop 
de equipe door de FF rijdt zal door de officials van de SF op de tijdcontrolekaart 
genoteerd worden. 
c. Algemeen 
Regularity’s worden op openbare wegen verreden en zijn derhalve niet afgesloten 
voor het overige verkeer. Tijdens het rijden van een regularity kan worden 
gecontroleerd middels routecontroles (RC's) en/of passeercontroles (PC's) of door de 
equipe de juiste route wordt afgelegd. Of de regularity met de juiste gemiddelde 
snelheid wordt afgelegd, zal worden gecontroleerd bij de tussentijdse metingen en/of 
de finish. Iedere seconde die een equipe te vroeg of te laat is bij een tussentijdse 
meting en/of de finish zal worden bestraft met 1 strafseconde. Berekening geschiedt 
altijd vanaf de start van de regularity. 
 


