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01  Reglementering 

Deze rit wordt verreden volgens de bepalingen van de NRF. 

 

02 Start en finish locatie  

 De start en finish bevinden zich in op een andere locatie dan voorgaande edities: 

 Hotel-Restaurant Nol in ’t Bosch – Hartenseweg 60 – 6704 PA Wageningen 

 Startnummer 1 start om 19.45 uur!  

 

03  Afstand en tijd 

De lengte van de rit bedraagt: 

Sportklasse: 45 km, de rijtijd bedraagt 2.00 uur + 15 minuten aanlooproute 

Toerklasse: 40 km, de rijtijd bedraagt 2.00 uur + 15 minuten aanlooproute 

Let op!!! De maximale tijdsoverschrijding is 30 minuten. 

 

04  Bereikbaarheid 

De uitzetters zijn bereikbaar onder de volgende nummers: Piet: 06.50.742.152 en Remco : 06.57.31.49.72 

 

05  Het kaartmateriaal en wegen 

Conform het TRK art 3 en onderstaande aanvulling: 

Het verstrekte kaartmateriaal heeft een schaal van 1 : 25.000. 

Onder pijlen/punten worden mede verstaan; lijnstukken voorzien van een pijlteken.  

Er komen in de rit geen scherprijders voor! 

 

06 Controles en opdrachten 

 Conform art. 1 van het TRK deel 1 en onderstaande wijzigingen / aanvullingen. 

 In de opdrachten kan ook gebruik worden gemaakt van de volgende afkortingen: 

DMP: vanaf het punt waar deze opdracht wordt gegeven, moet de reglementair kortste route worden gereden naar de 

voet van de door het vermelde nummer aangegeven pijl. Tot het bereiken van de voet van deze pijl/punt worden alle op 

de kaart voorkomende pijlen/punten tijdelijk als VV beschouwd, terwijl reeds opgedane voorkennis vervalt; 

… VV: de bedoelde pijl/punt moet als niet op de kaart staand worden beschouwd. De eronder liggende kaartweg is dus 

volledig vrij gedurende de rest van de rit; 

... NR: de bedoelde pijl/punt mag niet (meer) in de route worden opgenomen, terwijl de pijl/punt echter wel op de kaart 

aanwezig blijft en zijn waarde als blokkering van de onderliggende kaartweg behoudt gedurende de rest van het rit; 
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07 Routeopdracht 

Conform art. 6.b punt 1, 2, 3 en 4 van het TRK deel 1 en onderstaande aanvulling: 

a. Van start tot finish moet een aaneengesloten route worden gereden, waarbij een aantal op de kaart staande 

pijlen/punten in nummervolgorde moet worden opgenomen.  

b. Tussen de start en de voet van de eerste pijl/punt, tussen de pijlen/punten onderling en tussen de laatste pijl/punt 

en de finish dient de een-na-kortste route te worden bepaald en gereden met onderstaande voorwaarden: 

 Niet door een pijl/punt bedekte kaartwegen en samenkomsten van kaartwegen mogen in alle richtingen worden bereden 

met toepassing van onderstaande beperkingen in volgorde van belangrijkheid: 

1. Er dient zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van geel, witte en rode gekleurde kaartwegen, of een 

combinatie van de kleuren. 

2. Er dient over zo kort mogelijke afstand gebruik worden gemaakt van oranje gekleurde kaartwegen. Kruisen en 

raken (in beide richtingen) is onbeperkt toegestaan. 

3. Grijze en paars gekleurde kaartwegen mogen op geen enkele manier worden gebruikt. (Dus ook niet raken en 

kruisen. Uiteraard mag wel gebruik gemaakt worden van ongelijkvloerse kruisingen) 

c. Pijlen/punten dienen in hun geheel, dat wil zeggen van de voet tot de punt in de route te worden opgenomen. 

d. Het is niet toegestaan: 

• pijlen zijdelings op te rijden; 

• pijlen zijdelings te verlaten; 

• pijlen te raken of te kruisen op gelijk niveau; 

• reeds bereden pijlen/punten nogmaals te berijden; 

• pijlen/punten eerder te berijden dan zij aan de beurt zijn; 

• pijlen in tegengestelde richting te berijden. 

NB. In de rit komt het niet voor dat u onreglementair een pijl op dreigt te rijden.  

Lees: u wordt niet via een niet-kaartweg of een opdracht een pijl opgestuurd. 

 

 08  Herconstructie 

 Indien een weg niet kan of mag worden bereden, dient vanaf het punt van onderbreking een nieuwe route te  

 worden gekozen en bereden, welke voldoet aan het gestelde in de routeopdracht.  

NB. Indien onderweg naar een pijl/punt deze niet meer bereikbaar blijkt te zijn, of indien u op een pijl rijdt en het vervolg 

niet te berijden blijkt te zijn dan dient u een nieuwe route te kiezen en berijden naar het volgende punt/pijl.  

 

 09 Voorkennis 

Conform art. 6.b punt 7 van het TRK deel 1: 

Indien een kaartweg niet kan of mag worden bereden, dan wordt men geacht dit te onthouden tot men de voet van de aan 

de beurt zijnde pijl of het aan de beurt zijnde punt heeft bereden. Vanaf dat punt mogen alle niet door een pijlen en 

punten bedekte kaartwegen weer in de route worden opgenomen. 

Indien een kaartweg vanaf één zijde niet bereden kan of mag worden, mag men niet aannemen dat deze kaartweg dan 

ook niet berijdbaar is vanaf de andere zijde. 

 

10 Van de kaart afwijkende situaties 

Alle samenkomsten van wegen worden geacht overeenkomstig te zijn met de werkelijkheid. (alsof er om de kaart een 

grote cirkel staat, echter kunnen er wel controles binnen deze denkbeeldige cirkel staan). 

Er kunnen op de kaart wel wegen staan die er in werkelijkheid niet zijn. Deze dienen ook als zodanig behandeld te worden. 

Ook kunnen er wegen in werkelijkheid wel zijn die niet op de kaart aanwezig zijn. Deze mogen uiteraard niet bereden 

worden. 


