
 
 

Ronde om Renkum 
Bijzonder Reglement 

  

1.   De Ronde van Renkum (ROR) wordt verreden op zondag 11 september 2022 volgens de bepalingen van de 
    meest actuele versies van het NRR, ATRR, TRK van de NRF, de daarop verschenen jurisprudentie en dit Bijzonder  
    Reglement. 

2.   Indien een situatie op de kaart is voorzien van een cirkel, dan dient te worden  aangenomen dat de werkelijke  
    situatie exact met de kaartsituatie overeenkomt. Je mag vanaf het punt van binnenrijden van de cirkel tot het 
    geplande punt van verlaten van de cirkel een vrije route rijden. Binnen een cirkel staan geen controles. 

3.   Op een kortere route links langs verkeersgeleiders, rotondes of middenbermen wordt geen val gemaakt. 

4.   Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van op de kaart voorkomende wegen. 

5. Wegen afgedekt door een blokkeringsstip worden geacht niet op de kaart voor te komen.  

Alle wegaansluitingen worden geacht met de kaartsituatie overeen te komen. 

6. Keren op de route is niet toegestaan. 

7.  Denk eraan: ook routecontroles aan de linkerzijde van de bereden route noteren! 

8.  Route-opdracht: Pijlen Gekleurde Wegen 

a.  Van de Start tot de Finish dient over kaartwegen een aaneengesloten route te worden  geconstrueerd, waarin 

pijlen (van begin tot eind) in nummervolgorde zijn opgenomen.  

 Van de Start naar de eerste pijl, tussen de pijlen onderling en van de laatste pijl naar de Finish dient  

 de kortste route te worden gekozen. 

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

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

c. Een aan de beurt zijnde pijl mag uitsluitend in de door de pijlpunt aangegeven richting in de route worden  

opgenomen. 

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

        nogmaals te berijden. Het is ook toegestaan pijlen zijdelings op te rijden en te verlaten en pijlen te raken en 

        te kruisen. 

    e.   Een ingetekende pijl wordt geacht de volle breedte van de onderliggende weg te beslaan.  

    f.   Kaarttekens en kaartteksten hebben geen invloed op de kleur van een onderliggende weg. Het in de route  

 opnemen van samenkomsten van wegen is onbeperkt toegestaan, ongeacht de kleur van het kruisingsvlak. 

g.  Op weg naar een pijl resp. de finish van de ROR dient met inachtneming van het bovenstaande een route 

 te worden geconstrueerd, waarbij in volgorde van belangrijkheid geldt dat: 

   1. over een zo kort mogelijke (totale) afstand (dus liefst helemaal geen) gebruik wordt gemaakt van wegen 

     (of weggedeelten) met de kleur van het bij de pijl behorende nummervlakje resp. van de kleur van 

     de finishvlag; 

   2. de route zo kort mogelijk is. 

 Zo ontstaat de voorgenomen route. 

        De met inachtname van bovenstaande bepalingen samengestelde route wordt beschouwd als de  

        geconstrueerde route. 

 

Alleen A- en B-klasse: 

h.  Kaartwegen mogen meermalen, maar slechts in één richting in de route worden opgenomen. Advies is om,  

  voordat je gaat rijden, de gehele voorgenomen route te construeren. Daarmee ligt dan de rijrichting van de  

  in de route opgenomen wegen vast. 

i.  Onder een pijl wordt geacht een kaartweg te liggen met de kleur van het bij de pijl behorende            

  nummervlakje. 

j.  Pijlen mogen niet tegengesteld worden bereden. 
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9. De kleuren van de wegen zijn rood, oranje, geel en wit. De overige wegen (alle grijsvarianten) worden geacht ook  
wit te zijn. 

 
10. De schaal van de kaarten is 1:40.000 (1 mm op de kaart is 40 rijmeters). 

11.  Een voorbeeld van een RC (routecontrole) ligt bij de starttafel (wijkt iets af van het normaal gebruikte). 
 

Voor de duidelijkheid: 

De Ronde om Renkum 2022 wordt verreden zonder keercontroles, herstellers en herconstructie! 

Het gaat om het construeren en rijden van de juiste route op basis van de route-opdracht. 

Er komen in deze ROR geen scherprijders voor. 
 

Afstand en rijtijd 

De lengte van de rit is voor de  A-klasse ca. 74 km, de rijtijd is 150 minuten; 

                         B-klasse ca. 72 km, de rijtijd is 150 minuten; 

                         C-klasse ca. 70 km, de rijtijd is 150 minuten. 

Bereikbaarheid 

De uitzetter is bereikbaar onder nummer: 06 51980114. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rittenprogramma ASV De Vechtstreek 2022/2023:  

Datum         Naam rit                Uitzetter(s) 

16 oktober      23e Vechtoeverrit       KL  Frank Mijling 

13 november    Gemeenschapsrit       KL  Gert van Schaick 

11 december    4e Stichtse Vecht Ronde KL  Chris van den Bos 

13-14 mei 2023  50e Nacht van Weesp 

 

Voorbeeld Pijlen Gekleurde Wegen 

A- en B-klasse: 

Van Start naar Pijl 1: 

Via RC A (minder 'geel' dan de 

stukjes voor en na RC D) en RC B 
 

Van Pijl 1 naar Pijl 2: 

Via RC C, RC G (Pijl 3 niet 

tegengesteld) en RC H; 
 

Van Pijl 2 naar Pijl 3: 

Via RC E en RC F; 
 

Van Pijl 3 naar Pijl 4: 

Via RC G en RC C (onder Pijl 3 ligt 
een 'oranje' weg; via RC C is 
minder oranje); 

 

Van Pijl 4 naar de Finish: Via RC B, 
fout is RC D en RC A (rijrichting). 
 
C-klasse: 

Van Start naar Pijl 1: 

Via RC A (minder 'geel' dan de 

stukjes voor en na RC D) en RC B 
 

Van Pijl 1 naar Pijl 2: 

Via RC C en RC H; 
 

Van Pijl 2 naar Pijl 3: 

Via RC E en RC F; 
 

Van Pijl 3 naar Pijl 4: 

Via RC G; 

 

Van Pijl 4 naar de Finish: Via RC B 
en RC A. 
 


