
 
 
Katerrit met KIR 
Kaartlezen In Routebeschrijving 
 
Al heel veel jaren wordt de Katerrit verreden op de eerste zondag in het nieuwe jaar. De rit stamt nog uit de 
tijd dat we geen mobiele telefoontjes hadden waarmee we eenvoudig informatie op internet konden 
opzoeken. Dat is heden ten dage wel een uitdaging voor uitzetters, namelijk om vallen te bedenken 
waarvan je de oplossing niet, of moeizaam, kan vinden op internet. 
 
Uitzetter Nico van Nes liet enige tijd geleden eens z’n gedachten gaan over de Katerrit en of het misschien 
leuk is om iets anders te doen. Of, een variant op het huidige systeem. De verschillende mogelijkheden zijn 
bekeken door en besproken in de Sportcommissie en uiteindelijk is gekozen voor KIR, ofwel kaartlezen in 
routebeschrijving. 
 
Degenen onder ons die al langer ritten rijden, hebben vast weleens het systeem Routebeschrijving op 
kaart meegemaakt. Meestal een A3, vol met tekeningen en grappen en grollen. Je moest dan via wegen op 
de kaart routeopdrachten uitvoeren. Bekend voorbeeld is: ‘langs auto’ en als je dan op weg was naar de 
volgende opdracht, mocht je absoluut niet door de lange antenne van die auto, want dan ging je alsnog 
‘door’ in plaats van ‘langs’ auto! 
 
Maar nu dus KIR, hetgeen inhoudt dat er kaartleesopdrachten worden gegeven in de routebeschrijving. Dat 
betekent dat het TRK ook van kracht is, maar het gaat nog meer om je nuchtere verstand en de oplossing 
die je bedenkt voor de opdracht. 
 
De belangrijkste ingrediënten van KIR zijn: 
In de routebeschrijving staan de kaartleesopdrachten staan tussen sterretjes (* *) gevolgd door KIR tussen 
haakjes (bijvoorbeeld: opdracht 12. * grensbenaderen * (KIR). Een kaartleesopdracht kan worden 
uitgevoerd met meerdere richtingsveranderingen. 
In het veld kunnen bordjes zijn geplaatst: Vbr en fietsje zijn bekende kaarttekens die in het veld van een 
brug een voetbrug maken en van een weg een fietspad. Een bordje met een rode streep is een blokkade en 
een bordje met drie plusjes betekent landsgrens (die je niet mag overschrijden). 
De kaartleesbordjes behouden hun functionaliteit ook tijdens de routebeschrijving! 
 
Mogelijke kaartleesopdrachten zijn: 
* grensbenaderen * (KIR): kan dus (meerdere) richtingsverandering(en) zijn naar links of rechts; het 
bord(je) waar je je op oriënteert (kan het bordje landsgrens zijn of begin/einde kombord) dient wel te 
voldoen aan criteria voor oriënteringspunten! 
* naar ritpijl (of naar oranje vlag) kortste route * (KIR), (meestal na een oriënteringspunt), waarschijnlijk  op 
een overzichtelijk (parkeer)terreintje, de kortste route rijden, maar let wel op functionele borden! 
* blokkade * (KIR) 
Dit is geen opdracht, maar je kan wel zo’n bordje met de rode streep tegenkomen op de weg waarop je 
rijdt. En, dat betekent blokkade! Neem de laatste mogelijkheid voor de blokkade en hervat je route zo kort 
mogelijk na de blokkade. 
 
Op de volgende bladzijde wordt het systeem uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Heb je vragen of 
opmerkingen? We horen die graag! Vooraf of achteraf, stuur ze naar redactie@asvdevechtstreek.nl. Na 
afloop gaan we natuurlijk evalueren en kijken of we of het leuk was en of we doorgaan met KIR! 
 
 
 
 
 

 

 



 

1. * grensbenaderen * (KIR) 
2. einde weg links 
 
 
 
 
3. eerste weg rechts 
4. na “+++” einde weg rechts 
 
 
 
 
 
5. eerste weg links 
 
 
6. na brugleuning einde weg links 
7. eerste weg links 
8. eerste weg rechts 
9. einde weg links 
10. eerste weg links 
 
 
 
11. * kortste route naar groene vlag * 
(KIR) 
12. einde weg links 

Je ziet in de verte al het kombord DIEMEN, maar de 
goedrijder ziet in de zijweg rechts het bordje van de 
landsgrens en kan eerder de opdracht uitvoeren door bij 'a' 
al naar rechts te gaan. Daarna voor de landsgrens naar 
links, langs RC A. Goed: A 
 
Opdracht 3 voer je uit door bij 'c' naar rechts te gaan. 
Voor het bordje +++ ga je gedwongen naar links (d), je hebt 
dan wel je tekst gehad en voer je, na RC F, einde weg 
rechts uit op de schuine einde weg (bij 'f'). Het bordje 
landsgrens is ook van toepassing bij routebeschrijving! 
Goed: F 
 
Natuurlijk zie je dat fietsje en ga je eerst nog even 
rechtdoor, langs RC B. Goed: B 
 
Vanwege de voetbrug (Vbr) ga je bij 'h' gedwongen naar 
rechts. Op de einde weg niet klakkeloos naar rechts je 
route vervolgen, want op de einde weg heb je die 
brugleuning al gehad! Daardoor einde weg links (geen 
voetbrug vanaf deze kant) en verder met opdracht 7; 
iedereen komt bij RC G, doorgaan met opdracht 10. Goed: 
C C G 
 
Op weg naar de groene vlag kom je een blokkade tegen. Zo 
kort mogelijk voor de blokkade je route verlaten en zo kort 
mogelijk na de blokkade hervatten. Betekent in dit geval bij 
'k' naar rechts en via 'l' bij 'n' naar links verder op je route. 
Goed: E E 
 
De kortste route naar de groene vlag gaat via 'f' en 'g' (niet 
door de landsgrens). Goed: D, Fout: F 

 

In de tekening kom je 

langs een RC als je 

tegen de punt van het 

vlaggetje aanrijdt 


