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1. De rit wordt verreden volgens het NRR 2014, het ATRR 2011, het BPR, BRR en DRR (versies 2014) allen van de NRF, de 
daarop verschenen jurisprudentie en dit bijzonder reglement. 

 De B-klasse rijdt op het DRR t/m artikel 13 en de A-klasse op het volledige DRR. 
 De C-klasse rijdt uitsluitend op het BRR, de daarop verschenen jurisprudentie en dit bijzonder reglement. 

Daar waar in dit reglement over ‘gelegenheden’ gerept wordt dient de C-klasse ‘wegen’ te lezen. 
 Let op: voor alle klassen is het WPR 2012 van kracht. 
 
2. De gebruikte ritpijlen zijn ASV pijlen (zie voorbeeld bij de starttafel). 
 
3. Een bemande controle is herkenbaar aan een oranje vlag. Deze controles bevinden zich alleen aan de rechterzijde van de 

bereden route, waarbij de plaatsing van de oranje vlag bepalend is. 
 Onbemande controles zijn kenbaar aan een oranje bord waarop in zwart een letter of getal, al of niet voorzien van een 

oranje vlag. Zelfbedieningscontroles zijn controles waarbij aanwezig een stempelautomaat (zie voor deze 'hightech' uit-
voering het voorbeeld bij de starttafel), al of niet voorzien van een oranje vlag. Kennelijk achterwaarts geplaatste contro-
les dient men te negeren.  A- en B-klasse: uitvoering van de RC’s  zoals beschreven in art. 4 van het ATRR.  

 Denk eraan:  alle onbemande controles kunnen zowel rechts als links van de route staan! 
 
4. De routeopdrachten moeten in nummervolgorde worden uitgevoerd. De routeopdrachten kunnen voor A-, B- en C-klasse 

verschillen, derhalve hoeft de routebeschrijving niet opeenvolgend genummerd te zijn. Op het ontbreken van nummers 
wordt geen val gemaakt.  

 Routeopdrachten voorafgegaan door een letter zijn neutraal en hoeven niet te leiden tot verandering van rijrichting. 
Indien (een gedeelte van) een routeopdracht onderstreept is, dan behoeft van (dat deel van) de routeopdracht geen 
probleem te worden gemaakt. 

  Tussen haakjes voorkomende aanwijzingen zijn hulpaanduidingen en bevatten geen val. 
  
5. Langs de route kunnen, al of niet bij een controle, herstelbordjes (wit met zwarte tekst) geplaatst zijn. De op de herstel-

bordjes vermelde opdrachten kunnen in code gesteld zijn en hebben voorrang op de routeopdrachten. 
 Hieronder treft u de mogelijke herstelcodes aan, waarbij in de plaats van de vermelde cijfers elk ander getal en in plaats 

van de L (links) ook een R (rechts) kan voorkomen. 
 

 1L = eerste weg links XL = viersprong links BM = bezig met  
 AL = asfaltweg links YL = driesprong links HK =  hier keren 
 KL = klinkerweg links    VL = VRW links  XO = viersprong oversteken 
 EL = einde weg links  VO = VRW oversteken  
 2GL = 2e gelegenheid links (alleen A- en B klasse) 
 4x: = bij 4e maal aandoen van deze controle         
      =   doorgaan met routeopdracht 5     
 HK-1L-         = hier keren, eerste weg links en doorgaan met routeopdracht 20.  
 BM 4/6: 2AL-         betekent: indien bezig met routeopdracht 4, 5 of 6: tweede asfaltweg links en doorgaan met 

routeopdracht 14. Bent u met een andere opdracht bezig, dan de herstelcode negeren. In beide gevallen moet u wel bij 
iedere passage van de controle deze noteren op de controlekaart. 

 

 Herstelcodes kunnen voorzien zijn van een klasse aanduiding; 
 A: = A-klasse, B: = B-klasse en C: = C-klasse. (Volgens artikel 3. van het BRR of het DRR). 
 
6. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de volgende straatnaamborden: 
 a.  als zodanig herkenbare 'echte' straatnaamborden. 

b. door de organisatie geplaatste witte borden met zwarte tekst, waarbij de tekst onderstreept is. De streep is geen 
onderdeel van de tekst. 

  
7. Kennelijk door de uitzetter geplaatste (verkleinde) verkeersborden worden geacht rechtsgeldig te zijn. Op het iets 

afwijkend zijn van de kleur ten opzichte van originele borden is geen val gemaakt. 
 

8. A-klasse: In afwijking van DRR art. 5j geldt dat indien in een (min of meer) zichtbaar doodlopende weg een RC is geplaatst 
zo'n weg/gelegenheid geacht wordt niet doodlopend te zijn. Je mag zo'n weg/gelegenheid dus gewoon meetellen en/of 
inrijden. 
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9. Indien een bord zichtbaar is, wordt de daarop aanwezige tekst/afbeelding geacht leesbaar/zichtbaar te zijn. Uiteraard  
beoordeeld vanuit de rijrichting. Een geprinte afbeelding/tekst wordt geacht zich op de ondergrond zelf te bevinden. 

 
10. Denk aan artikel 2e BRR of artikel 2g DRR.  (Losse obstakels zoals geparkeerde voertuigen, containers en dergelijke worden 

geacht de route en het zicht niet te belemmeren) 
 

11. De opdrachten met een ♦ worden geacht overzichtelijk te zijn. 
De opdrachten met een ♣ worden geacht overzichtelijk en juist getekend te zijn. 
In het kader van dit reglement wordt onder ‘overzichtelijk’ verstaan dat u het verloop van wegen en/of  gelegenheden en 
de (eventueel) bij de opdrachten aangegeven oriënteringspunten (zie art. 22) al op de bol kunt waarnemen. Ook als dit in 
werkelijkheid, bijvoorbeeld door begroeiing, niet zo is. Indien ♦ of ♣ wordt toegepast kunt u nooit door gebouwen heen-
kijken, tenzij in de routbeschrijving anders is aangegeven. 

 
12. Bij één of meer routecontroles kan de passeertijd worden opgenomen voor eventuele ex aequo-gevallen. Hierbij wordt de 

equipe met de minste afwijking t.o.v. de ideale passeertijd het hoogst geklasseerd. Indien dit geen oplossing biedt, wordt 
de equipe die vanaf de start het langst foutloos heeft gereden het hoogst geklasseerd. 

 
13. Het rijden volgens het Bol-Pijlsysteem wil zeggen dat aan de hand van getekende situaties, met inachtneming van de hier-

navolgende bepalingen, een route moet worden gereden van de Bol naar de Pijl. 
 
14. Het Bol-Pijlsysteem kan in combinatie met het rijden volgens het routebeschrijvingssysteem worden toegepast. 
 
15. De situaties zijn niet op schaal getekend. 
 
16. De situaties zijn gestileerd weergegeven (d.w.z. rechtlijnig en haaks ook wanneer de wegen en/of gelegenheden bochtend 

zijn of niet haaks op elkaar uitmonden). 
 N.B. Bij moeilijke situaties kunnen wegen en/of gelegenheden zo nauwkeurig mogelijk zijn getekend. 
 
17. De situaties dienen beoordeeld te worden vanuit de bol. Deze wordt geacht zich kort voor de eerste samenkomst van 

wegen en/of gelegenheden te bevinden. Van hieruit dient de gehele situatie te kunnen worden overzien. Het feit of men 
vanaf de eerste samenkomst van wegen en/of gelegenheden terug kan/mag rijden naar de bol, behoeft niet in de beoor-
deling van de situatie te worden betrokken. 

 Per situatie moeten alle wegen, die op de te rijden route uitmonden, getekend zijn. 
 A- en B-klasse:  gelegenheden, geen wegen zijnde, kunnen wel doch behoeven niet getekend te zijn. 

 
18. In tegenstelling tot het bepaalde in art. 5 en art. 6 van het BRR en DRR mogen wegen, gelegenheden en wegsituaties 

beoordeeld worden vanuit de bol (dus voordat, of zonder dat, ze op de bereden route uitmonden). 
 
19. U dient te rijden vanaf de bol via de langste route naar de punt van de pijl. 
 Meerdere malen over de pijl rijden is niet toegestaan, ook niet in tegengestelde richting. 
 Meerdere malen over de bol rijden is wel toegestaan. 
 
20. A- en B-klasse:  
 Wegen en gelegenheden zijn oriënteringspunten. 
 Deze zijn als volgt in de situatietekening weergegeven:        weg (art.5 DRR), 
            gelegenheid (art.5 DRR). 
 Alleen de ingeslagen weg(en) en/of gelegenheid(heden) moet(en) als oriënteringspunt(en) worden geteld. 

 C-klasse:   
 Wegen zijn oriënteringspunten.  
 Deze zijn als volgt in de situatietekening weergegeven:                              of                         (art.5 BRR). 
 Alleen de ingeslagen weg(en) moet(en) als oriënteringspunt(en) worden geteld. 
 
21. A- en B-klasse: 
 Per situatietekening mogen als zodanig getekende wegen slechts éénmaal worden bereden. Als zodanig getekende 

gelegenheden mogen meermalen worden bereden, doch maximaal 3 maal.  
 Samenkomsten van wegen en/of gelegenheden mogen meermalen worden bereden. Art.8 sub b4 DRR is hierop dus niet 

van toepassing, d.w.z. dat per situatietekening gelegenheden meermalen van dezelfde kant ingeslagen mogen worden. 
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 C-klasse: 
 Per situatietekening mogen wegen getekend als                     slechts éénmaal worden bereden.  
 Wegen getekend als                       mogen meermalen worden bereden, doch maximaal 3 maal.  
 Samenkomsten van wegen mogen meermalen worden bereden. Art.8 sub b4 BRR is hierop dus niet van toepassing, d.w.z. 

dat per situatietekening wegen getekend als                     meermalen van dezelfde kant ingeslagen mogen worden. 
 
22. Bij de situatietekeningen kunnen, behalve teksten, de volgende oriënteringspunten zijn aangegeven  (deze moeten dus 

voldoen aan de hieraan in het BRR/DRR gestelde eisen): 
 
   WW = ANWB-richtingbord of kennelijk door de uitzetter geplaatst richtingbord (volgens artikel 7. van het BRR/DRR). 
   P  = ANWB-verkeerspaddenstoel (volgens artikel 7. van het BRR/DRR). 
 
 
 =  viaduct = routecontrole     = bord, aanduidende verleen voorrang  
        aan bestuurders op de kruisende weg 
      
     

                                 =  viaduct                = spoorrails                    = verkeerslicht                
                                        (het aantal zwarte blokjes 
            kan variëren) 
      
     =  brug (volgens art.8  BRR/DRR)    =  brug (volgens art.8  BRR/DRR) 
                                                                        (alleen bruikbaar als de getekende  
                gelegenheid in werkelijkheid een weg is)                                          
 

Bij de wegen en gelegenheden kunnen aard en/of karakter en/of naam van de weg of gelegenheid zijn vermeld. Tijdens 
deze rit worden bedrijfsterreinen geacht deel uit te maken van de openbare weg en hekken naar bedrijven of 
weilanden worden geacht gesloten te zijn, tenzij in de routebeschrijving anders is vermeld. 
 

23.    De toevoeging  VADNA bij een opdracht wil zeggen:  verkeersbord(en) aanduidende doodlopende weg als niet aanwezig 
    beschouwen. 
 
24. Op industrieterreinen in Weesp de bordjes “EIGEN WEG” en “EIGEN TERREIN” als NIET aanwezig beschouwen.  
 
25. De lengte van de rit is voor alle klassen:   ca.  40 km  -  rijtijd:    ...... 
 
 
Uitzetter 
Uitzetter Martin Fierlier wenst u veel plezier en een mooi resultaat.   
Bereikbaar tijdens de rit op  06-15 145 257. 
 
 
 

RITTENPROGRAMMA    ASV DE VECHTSTREEK   2017 
 
        Uitzetter(s)/Narijder(s) 
09 april 8e Dag van Weesp  RB/KL/BP  Gert van Schaick, Sjaak Visser, Wim en Joke den Doop 
09 mei instructieavond 46e Nacht van Weesp   aanvang: 20:00 uur 
 
13-14 MEI  2017  46e NACHT VAN WEESP  Wim en Joke den Doop, Sjaak Visser en Henk Jongman, Martin 

 Fierlier en Marco van der Hoek, Frank en Annamarie Mijling  
 

11 juni 41e Revancherit RB/KL/BP    Paul van Os en Nico van Nes 
17 september 19e Vechtoeverrit  KL   Sjaak Visser en Henk Jongman 
08 oktober 20e Vechstroomrit  RB   Nico van Nes 
05  november Oost-West rit   Erik Naaijen en Frank Mijling 
10 december Coupe de Weesp  RB   Cornelis van der Hoop, Rinus Taling en Ben Schaafsma


