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1. De rit wordt verreden volgens het NRR 2014 en het ATRR 2011 versie oktober 2011 en het TRK uitgave 1999 
versie feb. 2005 van de NRF(deel  1 voor de C-klasse en deel 1 en 2 voor de A- en B-klasse), de daarop 
verschenen jurisprudentie en dit bijzonder reglement. 

 

2. De gebruikte ritpijlen (dwangpijlen) zijn ASV pijlen. Deze pijlen kunnen zijn voorzien van een klasseletter en 
gelden dan alleen voor de vermelde klasse. 

 

3. Wegen die alleen mogen worden ingereden door “aanwonenden” en/of “bestemmingsverkeer” mogen niet 
bereden worden. 

 

4. Indien een situatie op de kaart is voorzien van een cirkel, ellips of iets dergelijks, dan dient te worden 
aangenomen dat de werkelijke situatie exact met de kaartsituatie overeenkomt. Men mag vanaf het punt 
van  binnenrijden van de cirkel tot het geplande punt van verlaten van de cirkel een vrije route rijden. Deze 
situatie kan nooit aanleiding geven tot een herconstructie. 

 

5. Indien in de route in werkelijkheid een rotonde voorkomt wordt er geacht om de betreffende situatie een 
cirkel te staan. De bepaling van artikel 4 is volledig van toepassing. 

 

6.  Alle wegaansluitingen worden geacht met de kaartsituatie overeen te komen.  
  Hierop dus niet herconstrueren 
 

7. Keren is uitsluitend toegestaan, indien noodgedwongen, indien daartoe opdracht wordt gegeven (HK) of 
bij een routecontrole voorzien van een getal of cijfer (is keercontrole). Denk eraan; ook routecontroles aan 
de linkerzijde van de bereden route noteren. 

 

8. In tegenstelling tot het TRK art.3k mogen pontveren wel in de route- c.q. herconstructie worden 
opgenomen. 

 

9.    Routeopdracht: 
De op de kaart Ingetekende Lijn (IL) dient van start tot finish zo nauwkeurig mogelijk en zo lang mogelijk 
ononderbroken te worden bereden. De ingetekende lijn wordt onderbroken door barricades. Barricades 
blokkeren alleen de IL en niet de overige wegen. 
 

De IL dient op de reglementair laatste samenkomst van kaartwegen voor de barricade te worden verlaten 
en op de eerst mogelijke reglementaire samenkomst van kaartwegen na de barricade te worden 
voortgezet (dit is de nevenroute). De nevenroute dient zo kort mogelijk te zijn.  
Het is toegestaan om de IL in deze route op te nemen, echter nooit tegengesteld. 
Indien men gedwongen wordt de IL tegengesteld te gaan berijden , dan dient dit zo kort mogelijk te zijn. 
Het kruisen en raken van de IL wordt beschouwd als voorwaarts berijden. 
 

De IL en de nevenroute vormen samen de geconstrueerde route. Indien de geconstrueerde route om 
redenen, anders dan door deelnemers veroorzaakt, niet kan of mag worden bereden dan treedt de 
herconstructie in werking. Hierbij wordt bepaald dat indien voor het herconstrueren een later volgend 
stuk van de IL gebruikt wordt, dit nimmer geldt als het berijden van de IL volgens opdracht. 
De IL wordt geacht de volle breedte van de onderliggende kaartweg te beslaan.  
Het be-, op- of afrijden van de IL kan nimmer verhinderd worden doordat de IL een bermlijn kruist. 
 

 Onder de Ingetekende Lijn wordt geacht een kaartweg te liggen. Wanneer de route in werkelijkheid onder 
een viaduct doorgaat, dan is de Lijn ter plaatste onderbroken. Hierop zijn geen vallen gemaakt. 

 

10. Herconstructie   
  a. Indien de geconstrueerde route niet kan of mag worden bereden, moet via kaartwegen een zodanige 

herconstructie worden gemaakt dat in volgorde van belangrijkheid: 
  1. De geconstrueerde route op de eerstvolgende samenkomst van kaartwegen (is opnamepunt) in de  

geconstrueerde rijrichting wordt voortgezet. 
  2. Ten aanzien van de in de herconstructie op te nemen kaartwegen en samenkomst van kaartwegen 

gelden dezelfde beperkingen als die welke gelden voor in de rijopdracht op te nemen kaartwegen.   
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 3. De gekozen herconstructie zo kort mogelijk is. 
 Keren is alleen toegestaan noodgedwongen of na een keeropdracht of een getalcontrole.   

b. Indien een herconstructie niet kan of mag worden bereden, dan vervalt deze herconstructie in zijn 
geheel. Men dient vanaf het punt van onderbreking een nieuwe herconstructie te maken met 
inachtneming van het gestelde in artikel 10a. 

 

11. Bij een of meer routecontroles kan de passeertijd worden opgenomen voor eventuele ex aequo-gevallen. 
Hierbij wordt de equipe met de minste tijdafwijking t.o.v. de ideale passeertijd het hoogst geklasseerd. 
Indien dit geen oplossing biedt, wordt de equipe dat vanaf de start het langst foutloos heeft gereden het 
hoogst geklasseerd. 

 

12. HERSTELCODES (aanvulling op artikel 1. controles en opdrachten TRK) 
DMIL  - Doorgaan Met Ingetekende Lijn 
BN.. -  Barricade nr. .. Negeren 

 

13. De lengte van de rit is voor de A-klasse 52 km, voor de B-klasse 49 km en voor de C-klasse 46 km.  
 De rijtijd voor alle  klassen is ??? minuten. 
 De schaal is ca. 1:35.000.  
 

14. Start en Finish   
De Start en Finish  zijn op de kaart aangegeven. 

 

De uitzetters Sjaak Visser en Henk Jongman wensen je veel succes met het volgen van de IL en het omzeilen 
van de barricades. 
 
RITTENPROGRAMMA ASV DE VECHTSTREEK 2017/2018 
 

      Uitzetter(s)/Narijder(s) 
08 oktober  20e Vechtstroomrit RB  Nico van Nes / Bertus Kolkman en Gerrit van Assen  
05 november 19e Vechtoeverrit rit  Erik Naaijen en Frank Mijling 
10 december Coupe de Weesp  RB    Cornelis van der Hoop, Rinus Taling, Ben Schaafsma 
07 januari  Katerrit puzzelrit  Nico van Nes en Paul van Os  
11 februari  Gemeenschapsrit KL  Gert van Schaick 
11 maart  Hakkelaarsrit BP  Martin Fierlier en Marco van der Hoek 
08 april   9e Dag van Weesp  Gert van Schaick, Sjaak Visser, Joke en Wim den Doop 
 

12-13 MEI  2018  47e NACHT VAN WEESP   
Martin Fierlier en Marco van der Hoek, Sjaak Visser, Gert van Schaick Wim en Joke den Doop, Annamarie en Frank 
Mijling. 
 
Aanlooproute naar de start     Uitlooproute van de Finish naar De Adelaar 
 Afstand  totaal    afstand totaal 
- vanaf parkeerterrein links 00 00   - na finish einde weg rechts 00  00 
- viersprong links 150 150  - doorgaande route volgen en  na de 5.300 5.300 
- doorgaande route door Weesp       ‘Spieringbrug’ viersprong links  
volgen       - op rotonde 2e weg rechts (is linksaf) 2.200 7.500 
- op rotonde 1e weg rechts 1.200 1.350  - route door Weesp volgen, Let op bij 
- bij verkeerslicht viersprong rechts 2.200 3.550    de asfaltweg naar links ga je rechtdoor  
- doorgaande route volgen en na 2.800 6.350  - doodlopende weg rechts 1.200 8.700 
2800 m. start bij de blauwe vlag      - parkeren bij De Adelaar 150  8.850
         Controlekaart binnen inleveren. 
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