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1. De Katerrit wordt verreden volgens Bol-Pijl opdrachten, waarbij de te rijden afstanden worden aangegeven.  
 Het is handig om de app Rally Tripmeter te downloaden. Aangegeven met een zwart-wit geblokt vlaggetje.   
   
2. Het is de bedoeling om aan de hand van de getekende situaties een route te rijden van de Bol naar de Pijl.  
 
3. In sommige opdrachten bevindt zich een pleintje en/of extra getekende wegen. De opdracht is hierbij simpel. 
 In een oneven genummerde opdracht rijd je de langste route naar de pijl.  
 In een even genummerde opdracht de kortste route naar de pijl. 
 Oneven is een langer woord dan even, simpel te onthouden. 
 Alle getekende wegen mogen maar een keer worden gereden.  
 
4. Controle bordjes/ bemande controle 
 Langs de route kunnen oranje controlebordjes staan.  
 De letter van dit bordje noteren in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart.  
 De oranje controlebordjes kunnen ook links van de weg staan. 
 Bemande controles, kenbaar aan een oranje vlag, komen ook voor.  
 Zij noteren een letter in het eerstvolgende vrije vakje van je controlekaart. 
 Vergeet dus niet je al eerder gepasseerde letters te noteren op je controlekaart. 
 
5. Routeboek   
 Op de linker bladzijde van het routeboek staan een aantal foto’s afgebeeld.  
 Deze foto’s kan je tegenkomen bij het rijden van de Bol-Pijl opdrachten die op de betreffende rechter bladzijde 

van het routeboek.  
 De foto’s zijn gemaakt van langs de route voorkomende objecten. Ze bevinden zich rechts van de route.  
 Indien je een situatie op de foto tijdens het rijden van de rit herkent, noteer dat het betreffende nummer in 

het eerstvolgende vrije vakje van je controlekaart. 
 Klimatologische omstandigheden, roerende voorwerpen en verandering in begroeiing mogen niet in de 

beoordeling van de foto’s worden betrokken. 
 
6. Strafpunten 
 Voor een gemiste/foute foto worden 10 strafpunten gerekend.  
 Voor een gemiste/foute routecontrole 15 strafpunten. 
 Voor elke minuut te laat wordt 1 strafpunt gerekend 
 Bij meer dan 60 minuten te laat volgt niet klassering. 
 De lengte van de rit is 75 km.  
 De rijtijd bedraagt 165 minuten (inclusief een pauze van 15 min op 2/3 van de rit).  
 
7. Start en Finish plaats is deze keer Café ’t Helletje, Stationsweg 13 Weesp. 
 Starttafel open vanaf 11:00 uur.  
 Start vanaf 11:31 uur. 1 equipe per minuut. 
 Op zondag is geen parkeergeld verplichting in het centrum van Weesp.  
 Parkeerplekken zijn er eigenlijk altijd in de Blomstraat en ook bij het station.   
  
Uitzetters Daan Pont en Ruben Pos wensen iedereen en veel plezier en succes en tot later aan de nieuwjaarsborrel. 
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