
Reglement 
 

1. Routecontroles (RC)

1.1 Voorafgaand aan de rally

Routecontroles dienen om te controleren of je

routecontroles bestaan niet zoals in vo

borden met een zwarte letter

die verschijnen in de Rallycheck app op je mobiel

 

Om de routecontroles zichtbaar te maken in de app is het 

1. download en installeer de Rallycheck app (iPhone 

2. registreer jezelf met behulp van de Rallycheck app; vul daarbij het juiste 06

je mobieltje in en het mailadres dat in de Instellingen van je mobieltje vermeld staat

3. verifieer je 06-nummer en je mailadres (volg de aa

4. controleer of alles gelukt is door in de Rallycheck app op het menu te clicken (de 3 

streepjes linksboven op de display) en Instellingen te kiezen; E

Telefoon geverifieerd moeten nu groen aangevinkt staan. Er is 

de hele procedure beschikbaar op 

5. uiterlijk donderdag 4 november maakt 

deelnemerslijst bekend aan Rallycheck. Vanaf dat moment is de JCI Challenge zichtbaar 

in het menu van Rallycheck onder menukeuze Selecteer rally

mailadres en het 06-nummer van bestuurder en naviga

doorgeeft exact overeenkomen met wat 

6. Selecteer de JCI Challenge vóór je van start gaat. Dan worden alle routecontrolelocaties 

van de JCI Challenge opgehaald en opgeslagen op je mobiel

de 2 mobiele telefoons zijn die je hebt aangemeld 

7. Nu heeft de Rallycheck app nog één ding nodig om de door jou te rijden route te 

controleren en het resultaat daarvan mee te nemen in de uitslagberekening, namelijk 

dat je daadwerkelijk van start gaat én dat je finisht. De start en finish van de ochtend

van de middagetappe staan duidelijk aangegeven in het routeboek, dus dat komt goed!  

 

Zorg ervoor dat je een houder voor je mobieltje hebt (aan de voorruit of op het dashboard) 

en plaats het mobieltje met de Rallycheck app daar horizontaal 

sluit alle andere apps én schakel Bluetooth uit.

1.2 Tijdens de rally 

De eerste routecontrole van een etappe 

aangegeven startcontrole. Vergeet 

de digitale controlekaart zichtbaar met daarop die eerste routecontrole. Zonder deze RC te 

saven/bewaren 'weet' de app niet dat je aan de route begonnen bent! 

 

Ook de volgende routecontroles die je onderweg tegenkomt dien je te saven/bewaren; pas 

dan verschijnen ze op de digitale 

(zie teruglopende tijdbalk in het groene vlak), want daarna verdwijnt de controle.

laat met saven/bewaren, maar wil je de routecontrole w

zul je moeten terugrijden naar de locatie van de RC. 
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dienen om te controleren of je de juiste route gereden hebt. 

routecontroles bestaan niet zoals in voorgaande edities van de JCI Challenge uit oranje 

borden met een zwarte letter langs de route die je rijdt, maar uit ‘virtuele’ routecontroles 

die verschijnen in de Rallycheck app op je mobiele telefoon.  

Om de routecontroles zichtbaar te maken in de app is het volgende nodig:

download en installeer de Rallycheck app (iPhone – App Store, Androïd 

jezelf met behulp van de Rallycheck app; vul daarbij het juiste 06

je mobieltje in en het mailadres dat in de Instellingen van je mobieltje vermeld staat

nummer en je mailadres (volg de aanwijzingen van de app)

controleer of alles gelukt is door in de Rallycheck app op het menu te clicken (de 3 

streepjes linksboven op de display) en Instellingen te kiezen; E-mail geverifieerd en 

oeten nu groen aangevinkt staan. Er is een videofilmpje van de 

de hele procedure beschikbaar op https://rallycheck.com/nl/rallycheck

uiterlijk donderdag 4 november maakt de organisatie van de JCI Challenge de 

aan Rallycheck. Vanaf dat moment is de JCI Challenge zichtbaar 

in het menu van Rallycheck onder menukeuze Selecteer rally. Zorg ervoor

nummer van bestuurder en navigator dat je aan de organisatie 

overeenkomen met wat in Rallycheck geregistreerd is

JCI Challenge vóór je van start gaat. Dan worden alle routecontrolelocaties 

van de JCI Challenge opgehaald en opgeslagen op je mobiele telefoon

zijn die je hebt aangemeld bij de organisatie. 

Nu heeft de Rallycheck app nog één ding nodig om de door jou te rijden route te 

controleren en het resultaat daarvan mee te nemen in de uitslagberekening, namelijk 

dat je daadwerkelijk van start gaat én dat je finisht. De start en finish van de ochtend

van de middagetappe staan duidelijk aangegeven in het routeboek, dus dat komt goed!  

Zorg ervoor dat je een houder voor je mobieltje hebt (aan de voorruit of op het dashboard) 

en plaats het mobieltje met de Rallycheck app daar horizontaal in. Zet het ge

sluit alle andere apps én schakel Bluetooth uit. 

van een etappe verschijnt in de app bij de in het routeboek 

aangegeven startcontrole. Vergeet NIET deze startcontrole te saven/bewaren

controlekaart zichtbaar met daarop die eerste routecontrole. Zonder deze RC te 

saven/bewaren 'weet' de app niet dat je aan de route begonnen bent!  

Ook de volgende routecontroles die je onderweg tegenkomt dien je te saven/bewaren; pas 

digitale controlekaart. Doe dat saven/bewaren 

(zie teruglopende tijdbalk in het groene vlak), want daarna verdwijnt de controle.

laat met saven/bewaren, maar wil je de routecontrole wél op je controlekaart hebben, dan 

zul je moeten terugrijden naar de locatie van de RC.  

de juiste route gereden hebt. Deze 

edities van de JCI Challenge uit oranje 

langs de route die je rijdt, maar uit ‘virtuele’ routecontroles 

volgende nodig: 

Store, Androïd – Google Play) 

jezelf met behulp van de Rallycheck app; vul daarbij het juiste 06-nummer van 

je mobieltje in en het mailadres dat in de Instellingen van je mobieltje vermeld staat 

nwijzingen van de app) 

controleer of alles gelukt is door in de Rallycheck app op het menu te clicken (de 3 

mail geverifieerd en 

een videofilmpje van de 

https://rallycheck.com/nl/rallycheck-user-manual/ 

de organisatie van de JCI Challenge de 

aan Rallycheck. Vanaf dat moment is de JCI Challenge zichtbaar 

Zorg ervoor dat het 

tor dat je aan de organisatie 

is! 

JCI Challenge vóór je van start gaat. Dan worden alle routecontrolelocaties 

e telefoon. Dit moet één van  

 

Nu heeft de Rallycheck app nog één ding nodig om de door jou te rijden route te 

controleren en het resultaat daarvan mee te nemen in de uitslagberekening, namelijk 

dat je daadwerkelijk van start gaat én dat je finisht. De start en finish van de ochtend- én 

van de middagetappe staan duidelijk aangegeven in het routeboek, dus dat komt goed!   

Zorg ervoor dat je een houder voor je mobieltje hebt (aan de voorruit of op het dashboard) 

in. Zet het geluid (hard!) aan, 

verschijnt in de app bij de in het routeboek 

saven/bewaren; daarna wordt 

controlekaart zichtbaar met daarop die eerste routecontrole. Zonder deze RC te 

Ook de volgende routecontroles die je onderweg tegenkomt dien je te saven/bewaren; pas 

Doe dat saven/bewaren binnen 1 minuut 

(zie teruglopende tijdbalk in het groene vlak), want daarna verdwijnt de controle. Ben je te 

l op je controlekaart hebben, dan 



Er zijn een paar soorten routecontroles die je onderweg kunt tegenkomen die je (om voor de 

hand liggende redenen) niet hoeft te saven/bewaren en die bij aandoen ervan direct op de 

controlekaart geplaatst worden: 

 

1. snelheidscontroles (routecontroles die tevens je snelheid meten, zie art. 1.3); 

2. geheime tijdcontroles (GTC’s) in een regelmatigheidsproef (zie art. 2); 

3. (vliegende) start-, parcours- en finishcontroles van een behendigheidsproef (zie art. 3).  

 

Ter hoogte van de in het routeboek aangegeven finish verschijnt de laatste routecontrole in 

de app, vergeet ook deze niet te saven/bewaren! Na het accepteren van de finishcontrole 

wordt je controlekaart automatisch naar je mailadres verstuurd. Met dat mailbericht kun je 

tevens de route die je gereden hebt nog eens bekijken én zien hoe je het gedaan hebt (voor 

wat betreft de routecontroles; de bol-pijl routevragen en foto’s zijn daar niet in verwerkt).   

1.3 Strafpunten 

Een RC hoeft niet altijd langs de juiste route te staan! Er kunnen ook foute controles 

geplaatst zijn. Het missen van een RC die langs de juiste route staat en het aandoen van een 

RC die niet langs de juiste route staat opgesteld wordt bestraft met 30 strafpunten.  

Een snelheidscontrole kun je tegenkomen in 30- en 50-km zones en zijn bedoeld om ervoor 

te zorgen dat je je terplaatse écht aan de voorgeschreven snelheid houdt. Te hard rijden bij 

een snelheidscontrole wordt bestraft met het kwadraat van het aantal kilometers meer dan 

10% te hard gereden is. Voorbeeld: de maximum snelheid is 50 km/u; t/m 55 km/u geen 

straf; 56 km/u = (56-55)²=1 strafpunt, 57 km/u = (57-55)²=4 strafpunten, 58 km/u = (58-

55)²=9 strafpunten, enz.). 

2. Regelmatigheidsproef (RP) 

2.1 Doel 

In de JCI Challenge is in de ochtendetappe een regelmatigheidsproef opgenomen. Tussen 2 

in het routeboek aangegeven punten - de start en het einde van de RP – dienen bepaalde 

snelheden zo nauwkeurig mogelijk te worden aangehouden. In het routeboek is een 

afstand/tijdtabel opgenomen waarin is aangegeven welke snelheden aangehouden moeten 

worden en wat – gerekend vanaf de start van de RP – de ideale passeertijden zijn na elke 

100m die gereden is. 

2.2 Start RP 

De locatie van de start van de RP is duidelijk aangegeven in de bol-pijl opdrachten in het 

routeboek én op een foto bij de tabel. Op dat punt verschijnt in de Rallycheck app 

routecontrole SR. Zodra je op de save/bewaar-knop drukt gaat de tijd voor de RP lopen.  

Tip: zorg ervoor dat je op dat moment de dagteller/tripmaster op 0 gezet hebt, een 

stopwatch hebt die je tegelijkertijd start met het saven/bewaren van controle SR én dat je 

de tabel bij de hand hebt! Vind je dat allemaal een beetje teveel van het goede, maar wil je 

wél een goed resultaat halen op de RP, zorg er dan voor dat je de afwijking van de 

snelheidsmeter van je auto goed kent, zodat je dichtbij de te rijden snelheden kunt blijven. 

2.3 Geheime tijdcontroles 

Tijdens het rijden van de RP wordt door middel van één of meer geheime tijdcontroles 

(GTC’s) gemeten in hoeverre je de voorgeschreven snelheden aanhoudt. Noch de locatie 

van, noch de rijtijd naar een GTC is in het routeboek aangegeven.  



De GTC(‘s) verschijnen in de Rallycheck 

dat gebeurt automatisch; na 15 

op de controlekaart (incl. passeertijd).

2.4 Einde RP 

Het einde van de RP is in het routeboek aangegeven. 

snelheid bepalen, er volgen vanaf dat punt géén GTC’s

De RP is minimaal 2 en maximaal 

1. de start van de RP; 

2. een beweegbare brug; 

3. een spoorwegovergang; 

4. een verkeerslicht. 

2.5 Strafpunten 

De RP dient zo exact mogelijk, op de seconde nauwkeurig, 

afstand/tijdtabel. Per seconde tijdafwijking van de ideale rijtijd krijg

strafpunten worden bij elke GTC berekend vanaf de start van de RP. Het 

wordt bestraft met 50 strafpunten. De maximale straf die 

eveneens 50 strafpunten.  

 

3. Behendigheidsproef

3.1 Doel 

In de JCI Challenge is in de middagetappe 

proef wordt verreden op een terrein dat is afgesloten voor het overig verkeer. In 

routeboek is een plattegrond 

Doel is de te volgen route te rijden binnen de ideale rijtijd (bogey time). 

staat de lengte van het parcours en de gemiddelde snelheid 

tempo minimaal moet worden aangehouden om binnen de bogey time te finishen. 

3.2 Start Proef 

Rijd rustig naar de start van de 

official ter plaatse geeft door middel van aftellen (van 

je van start kunt gaan.  

3.3 Einde Proef 

Na de finish (tussen 2 pylonen

worden en ter hoogte van de pylonen met de STOP

gebracht te worden. Daarna verlaat 

beschrijving in het routeboek.

3.4 Registratie parcours en tijd

Op een vast punt kort na de start wordt 

geregistreerd door Rallycheck (eerste timing point). 

saven/bewaren. Tijdens het rijden van de proef

parcourscontroles (die eveneens automatisch opgeslagen worden) 

gereden wordt. Kort voor de finish wordt de eindtijd van de proef geregistreerd (tweede 

timing point).  

  

Rallycheck app. Je hoeft deze controles niet te saven/bewaren, 

a 15 seconden verdwijnt de GTC uit beeld, maar 

op de controlekaart (incl. passeertijd). 

RP is in het routeboek aangegeven. Vanaf dat punt kun je weer ‘normaal’ je 

snelheid bepalen, er volgen vanaf dat punt géén GTC’s meer.  

minimaal 2 en maximaal 15 kilometer lang. Een GTC staat altijd meer dan 2

 

exact mogelijk, op de seconde nauwkeurig, afgelegd te worden volgens de 

afstand/tijdtabel. Per seconde tijdafwijking van de ideale rijtijd krijg je

strafpunten worden bij elke GTC berekend vanaf de start van de RP. Het missen van een GTC 

strafpunten. De maximale straf die je kunt oplopen bij 

ehendigheidsproef (Test) 

in de middagetappe een behendigheidsproef (of test

op een terrein dat is afgesloten voor het overig verkeer. In 

plattegrond opgenomen, waarop de te volgen route staat aangegeven. 

Doel is de te volgen route te rijden binnen de ideale rijtijd (bogey time). 

te van het parcours en de gemiddelde snelheid aangegeven, zodat je

tempo minimaal moet worden aangehouden om binnen de bogey time te finishen. 

aar de start van de proef, herkenbaar aan nevenstaand bord. De 

door middel van aftellen (van 5 tot 1 – start!) aan wanneer 

de finish (tussen 2 pylonen met geblokte vlaggen) dient de auto afgeremd te 

worden en ter hoogte van de pylonen met de STOP-vlaggen volledig tot stilstand 

Daarna verlaat je het parcours rustig rijdend volgens de 

beschrijving in het routeboek. 

en tijd 

Op een vast punt kort na de start wordt – al rijdend! – automatisch een begintijd 

geregistreerd door Rallycheck (eerste timing point). Deze controle hoef je dus niet zelf te 

saven/bewaren. Tijdens het rijden van de proef registreert Rallycheck 

controles (die eveneens automatisch opgeslagen worden) of het juiste par

. Kort voor de finish wordt de eindtijd van de proef geregistreerd (tweede 

 

Je hoeft deze controles niet te saven/bewaren, 

GTC uit beeld, maar blijft zichtbaar 

Vanaf dat punt kun je weer ‘normaal’ je 

Een GTC staat altijd meer dan 2 km na: 

afgelegd te worden volgens de 

je 1 strafpunt. De 

missen van een GTC 

oplopen bij de RP is 

(of test) opgenomen. De 

op een terrein dat is afgesloten voor het overig verkeer. In het 

, waarop de te volgen route staat aangegeven. 

Doel is de te volgen route te rijden binnen de ideale rijtijd (bogey time). Op de plattegrond 

aangegeven, zodat je weet welk 

tempo minimaal moet worden aangehouden om binnen de bogey time te finishen.  

proef, herkenbaar aan nevenstaand bord. De 

aan wanneer 

met geblokte vlaggen) dient de auto afgeremd te 

tot stilstand 

rijdend volgens de 

automatisch een begintijd 

Deze controle hoef je dus niet zelf te 

registreert Rallycheck door middel van 

of het juiste parcours 

. Kort voor de finish wordt de eindtijd van de proef geregistreerd (tweede 



3.5 Strafpunten 

Doel is het parcours juist en binnen de bogey time af te leggen. Langzamer dan de bogey 

time afleggen van het parcours wordt bestraft met 1 strafpunt per seconde (met een 

maximum van 45 strafpunten). Het afleggen van een fout parcours (= het missen van een 

parcourscontrole) wordt bestraft met 30 strafpunten. De maximale straf die je kunt oplopen 

bij de proef is daarom 75 strafpunten (= een fout parcours rijden met meer dan 45 seconden 

tijdoverschrijding).  

 

4. Routeopdrachten 

4.1 Algemeen 

Je gaat vandaag een route rijden bestaande uit 2 etappes: één voor de lunch en één erna. De 

etappes bestaan uit verschillende trajecten met verschillende routeopdrachten. De routes 

zijn bedoeld om u van A naar B te krijgen, maar… er zitten zo links en rechts wat addertjes 

onder het gras! Vandaar ook die routecontroles. Bedoeld om het verschil tussen goed en 

beter zichtbaar te maken!    

Bij de start van de ochtendetappe krijg je een controlekaart uitgereikt waarop je de 

nummers van de foto’s en de antwoorden op de routevragen dient te noteren.                                                                                           

Let op: knoeien of veranderen/verbeteren op de controlekaart wordt fout gerekend!                                                                                  

Daarnaast wordt het volgen van de juiste route gecontroleerd met de Rallycheck app. 

Bij de start van de middagetappe krijg je geen controlekaart uitgereikt. Of je de juiste route 

rijdt wordt weer gecontroleerd met de Rallycheck app. 

Hieronder vind je de regels voor bol-pijl en kaartlezen. 

4.2 Bol-pijl – Routevragen – Foto’s 

Het bol-pijl systeem wordt sinds jaar en dag gebruikt in ‘echte’ rally’s voor de 

verbindingsroutes tussen de snelheidsproeven. 

  

Het is de bedoeling dat je de bol-pijlopdrachten in nummervolgorde uitvoert en een route 

rijdt van de bol naar de pijl. Alle wegen die op de werkelijke situatie uitkomen zijn in de bol-

pijlschets opgenomen. Verharde wegen zijn aangegeven met ononderbroken lijnen, 

onverharde wegen met stippellijnen.  

De bol wordt geacht zich kort voor de eerste samenkomst van wegen van de bol-pijlschets te 

bevinden. Je komt vanuit de bol op de situatie aanrijden en vervolgt de route via de weg 

waarop de pijl getekend staat (uiteraard in de richting die de pijl aangeeft).  

Als er meerdere mogelijkheden zijn om van de bol naar de pijl te rijden dan dient gekozen te 

worden voor een zo lang mogelijke route zonder wegen dubbel te rijden (samenkomsten 

van wegen mogen meerdere malen bereden worden).  

 

Meestal is bij een bol-pijlopdracht de afstand er naartoe én de totaalafstand vanaf het 

laatste punt waarop de dagteller op 0 gezet is aangegeven (vet in km en cursief in mijlen). 

Als er geen afstand vermeld staat, voer de bol-pijlopdracht dan uit op de eerste situatie die 

met de bol-pijlschets overeenkomt. Tussen de bol-pijlopdrachten in volg je gewoon de 

doorgaande weg.  

 

Lijkt misschien moeilijk allemaal, maar valt in de praktijk reuze mee. Op de volgende 

bladzijde een voorbeeld: 



nr 

tussen-

afstand 

KM / 

miles 

totaal-

afstand 

KM / 

miles 

Situatie Informatie 

1 
 0,000  

  * 

 
Verlaat het parkeerterrein  

 TIP: zet bij het sterretje de dagteller op 0! 

 0,000  

2 
0,400  0,400  

 

 
Kapershof 

0,249  0,249  

3 
0,150  0,550  

 

 

 

0,093  0,342  

 

 

Je gaat vanaf de parkeerplaats einde weg rechts (en zet de dagteller op 0). Opdracht 2 voer 

je uit door na 400 meter (de afstanden zijn uitgedrukt in km, vandaar 0,400) een 

voorrangskruising over te steken (en rijdt daarmee de Kapershof in). Weer 150 meter verder 

(in totaal dus na 550 meter) ben je bij de schuine weg naar rechts, die je NIET inrijdt. De 

langste route naar de pijl(punt) loopt via de onverharde weg even verderop. Denk niet "wat 

maakt dat nou uit", want er kan bijvoorbeeld een routecontrole of een foto van het fotoblad 

langs de langere route staan…  

 

NB1: In de schetsjes kunnen (ter extra oriëntatie) verkeerslichten, verkeersborden, bruggen, 

viaducten e.d. zijn aangegeven. 

NB2: De kilometerteller van de uitzetter is vast niet precies gelijk geijkt met die van jou. Dus 

niet teveel aandacht schenken aan de totaalafstand. De tussenafstand is belangrijk! 

 

Om het samen goed te doen in de auto is het belangrijk dat de navigator de juiste informatie 

geeft. Lees als navigator éérst de afstand naar het volgende punt (indien gegeven) en zeg 

dan wat er moet gebeuren. Dus: nadat je het parkeerterrein (naar rechts) verlaten hebt: 

“over 400 meter op de voorrangskruising rechtdoor de Kapershof in”. En zodra dat gedaan 

is: “over 150 meter de schuine rechterweg voorbijrijden en daarna een onverharde weg 

rechts inrijden (en aan het eind van de onverharde weg links)".  

 

Routevragen 

Tussen de bol-pijl opdrachten kunnen routevragen staan. De antwoorden op die vragen 

kunnen gevonden worden door in het routegedeelte tussen de bol-pijlopdrachten waar de 

routevraag staat goed om je heen te kijken (soms moet je er even de auto voor uit). Let goed 

op de formulering van de vragen; soms (beter: regelmatig ) zit er een dubbele bodem in…  

Noteer het antwoord op de routevragen in het bij de letter van de vraag behorende vak van 

de controlekaart die je bij de start hebt meegekregen. Een helemaal goed antwoord levert 

geen strafpunten op, een half goed antwoord 10 strafpunten en alle andere antwoorden 25 

strafpunten.  



Foto's 

In het routeboek is (achter de legenda) een fotoblad opgenomen. Je kunt de foto’s vinden 

langs de bol-pijl route in de ochtendetappe. Alle foto's zijn rechts van de route gemaakt. 

Zodra je een foto herkent noteer je het nummer van de foto in het eerstvolgende vrije vakje 

van de controlekaart. Dus als je foto 3 als eerste tegenkomt, noteer dan een 3 in het eerste 

vrije vakje van de controlekaart die je bij de start hebt meegekregen. Een juist herkende foto 

levert geen strafpunten op, een onterecht of niet herkende foto 30 strafpunten. 

NB3: Kom je een foto nog eens tegen, dan niet nogmaals noteren op de controlekaart! 

NB4: Begroeiing (bijv. geen/weinig/veel blaadjes aan de bomen, wel/niet bloeiende 

planten), losse voorwerpen (bijv. auto’s en vuilnisbakken) en weersomstandigheden hoeven 

niet in de beoordeling van de foto betrokken te worden. 

 

4.3 Kaartlezen algemeen 

Onderstaande regels gelden voor alle kaartleestrajecten, ongeacht het systeem wat 

gehanteerd wordt. In artikel 4.4 en 4.5 worden de specifieke systemen uitgelegd. 

 

a. Voor de constructie van de route mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van op de 

kaart voorkomende wegen die voorzien zijn van 2 bermlijnen (vanaf hier: kaartwegen). 

Bij het construeren van de voorgenomen route is keren op de route niet toegestaan. 

b. Per kaart mogen wegen meerdere malen in de route opgenomen worden, maar 

uitsluitend in de richting waarin ze voor het eerst in de route opgenomen zijn. 

Tip: construeer (per kaart/systeem) eerst de voorgenomen route en ga dan pas rijden! 

c. Kaarttekens en kaartteksten (zie de legenda, art. 4.6) blokkeren de doorgang niet, 

doorlopende bermlijnen (dat zijn de lijnen die de buitenste begrenzing van een weg 

vormen) blokkeren de doorgang wel. Door de organisatie op de kaart aangebrachte 

blokkeringskruisen, tekst(vakken) en “stickers” met nummers en/of teksten blokkeren de 

doorgang ook. 

 

4.4 Pijlen kortste route (zo min mogelijk oranje) 

a. Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt dient over

 kaartwegen een aaneengesloten route geconstrueerd en gereden te worden, waarin de

 in de rijopdracht genoemde pijlen in de aangegeven volgorde zijn opgenomen. 

b. Een pijl wordt aangegeven door een lijnstuk met een pijlpunt, dat niet altijd aan het eind  

 van het lijnstuk hoeft te staan. De pijl wordt echter geacht de volledige lengte van het

 lijnstuk te hebben. 

c. Onder elke pijl wordt geacht een oranje kaartweg te liggen. 

d. Het is toegestaan om pijlen eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn, reeds bereden

 pijlen nogmaals te berijden, pijlen zijdelings op te rijden en te verlaten en pijlen te raken 

 en te kruisen. Het is niet toegestaan pijlen in tegengestelde richting te berijden. 

e. Het raken en kruisen van wegen is onbeperkt toegestaan, ongeacht de kleur van de

 samenkomst van de wegen. 

f. Op weg naar een pijl dient in volgorde van belangrijkheid: 

1. over een zo kort mogelijke afstand (dus liefst helemaal geen) gebruik gemaakt te 

worden van oranje wegen; 

2. een zo kort mogelijke route geconstrueerd te worden. 

 Zo ontstaat de voorgenomen route. 

  



Voorbeeld Pijlen kortste route (zo min mogelijk oranje)

 

Rijopdracht: rijd van A naar B en neem 

achtereenvolgens pijlen 1-2-3

op 

 

Zo min mogelijk oranje van punt A naar pijl 

1 loopt via a en b (niet door nummer

balletje 1 heenrijden). Van pijl 1 naar pijl 2 

via c rijden. Van pijl 2 naar pijl 3 niet v

maar via d rijden (dat is minder oranje).

pijl 3 naar punt B, want pijl 4 hoef je niet in 

de route op te nemen. Tóch via pijl 4 rijden, 

want dat is minder oranje; maar dan wél 

achter de driehoek langs bij f over de gele 

weg, want dan omzeil je een stukje oranje 

weg, immers: onder een pijl wordt geacht 

een oranje weg te liggen… 

 

4.5 Grensbenadering 

a. Van het begin tot het eind van 

 kaartwegen een aaneengesloten route geconstrueerd en gereden te 

 op de kaart aangegeven blauwe 

 zonder door die grens(lijn) heen te rijden.

b. Als een kaartweg niet volledig

 aangebrachte zaken (waaronder

 worden. 

c. Het benaderen van de blauwe 

 belangrijkheid): 

1. het oppervlak tussen de grenslijn en de te rijden route zo klein mogelijk is;

2. de route zo kort mogelijk is.

 Zo ontstaat de voorgenomen route.

 

Voorbeeld Grensbenadering 

 

Rijopdracht: benader de blauwe grenslijn 

van punt A naar punt B (= in principe 

aanhoudend links) 

 

Na punt A niet over de Oude Weg 

lijn heen rijden, dus via a. Niet 

Ockesnol rijden, want dan zou je weggetje 

in 2 richtingen rijden (zie art. 4.3.b)

dicht mogelijk langs de grens

rechts om het ‘driehoekje’ heen

N501 naar j (je kunt nog nét langs de 

grenslijn). Na de l niet rech

punt B, maar via m blijven grensbenaderen 

over de gele weg pal langs de grenslijn.

Voorbeeld Pijlen kortste route (zo min mogelijk oranje) 

: rijd van A naar B en neem 

3 in de route 

Zo min mogelijk oranje van punt A naar pijl 

1 loopt via a en b (niet door nummer-

balletje 1 heenrijden). Van pijl 1 naar pijl 2 

via c rijden. Van pijl 2 naar pijl 3 niet via e, 

maar via d rijden (dat is minder oranje). Van 

pijl 3 naar punt B, want pijl 4 hoef je niet in 

de route op te nemen. Tóch via pijl 4 rijden, 

want dat is minder oranje; maar dan wél 

achter de driehoek langs bij f over de gele 

n stukje oranje 

weg, immers: onder een pijl wordt geacht 

Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt dient over

kaartwegen een aaneengesloten route geconstrueerd en gereden te worden, waarbij de

op de kaart aangegeven blauwe (grens)lijn zo dicht mogelijk benaderd moet worden

e grens(lijn) heen te rijden. 

volledig geblokkeerd is door door de organisatie op de kaart

aangebrachte zaken (waaronder de grenslijn), dan mag die weg in de route opgenomen

blauwe grenslijn dient zodanig te gebeuren dat 

het oppervlak tussen de grenslijn en de te rijden route zo klein mogelijk is;

kort mogelijk is. 

ontstaat de voorgenomen route. 

 

: benader de blauwe grenslijn 

van punt A naar punt B (= in principe 

over de Oude Weg door de 

lijn heen rijden, dus via a. Niet de lus om 

Ockesnol rijden, want dan zou je weggetje X 

(zie art. 4.3.b). Bij h zo 

dicht mogelijk langs de grens, dus links-

om het ‘driehoekje’ heen. Dan via de 

naar j (je kunt nog nét langs de 

Na de l niet rechtstreeks naar 

punt B, maar via m blijven grensbenaderen 

over de gele weg pal langs de grenslijn. 

systeem geldt dient over

worden, waarbij de

(grens)lijn zo dicht mogelijk benaderd moet worden

geblokkeerd is door door de organisatie op de kaart

in de route opgenomen

dat (in volgorde van

het oppervlak tussen de grenslijn en de te rijden route zo klein mogelijk is; 



4.6 Legenda 

 

 


