
CURSUSBOEKJE
Routes van voorgaande jaren in de Toerklase inclusief  uitleg 

Systemen: pijlen kortste route, baril, punten kortste route

BREDASE LIONS RALLY





Sheets uit het instructiefilmpje op www.lionsrally.nl 

INSTRUCTIE TOERKLASSE
Veel gebruikte 

kaartleessystemen 
bij de BLR



ONDERDELEN INSTRUCTIE

 De Bredase Lions Rally
 Algemene info over kaartleessystemen
 Punten kortste route
 Pijlen kortste route
 Baril (ingetekende lijn met barricades)
 Hoe probeert de uitzetter je te foppen?



Bredase Lions Rally

• Wordt sinds 2007 georganiseerd door Lions Club Breda Host in 
samenwerking met Automobiel Sport Club De Baronierijders

• Naast een leuke dag voor de deelnemers is het doel te zorgen 
voor een mooi geldbedrag voor een goed doel

• De rally wordt verreden in 3 klassen: toerklasse, sportklasse en 
expertklasse*. De moeilijkheidsgraad loopt daarbij steeds 
verder op

• Alle informatie is te vinden op www.lionsrally.nl

* bij voldoende deelnemers



Dank aan onze sponsoren
Velen steunen ons al jaren met geld of in natura en dragen zo bij aan de goede doelen



Algemene info
 Lees vooraf het reglementenboek op de website goed door: 

daar staan alle regels in detail in en voorbeelden. Bij een 
dispuut met de wedstrijdleiding is het reglementenboek 
leidend

 De trajecten worden bepaald door de uitzetter. Deze past hier 
en daar de kaart aan: de kaart is leidend en niet de werkelijke 
situatie:
• wegen worden weggehaald of ontoegankelijk gemaakt
• riviertjes of sloten worden toegevoegd
• bruggen worden toegevoegd

 Kijk daarom ook goed naar de legenda voor in het routeboek
 Bij de finish wordt een uitlegboekje uitgedeeld



Algemene info
 Onderweg zijn er controles:

 Onbemande controles via bordje 
 schrijf de letter op op de 
controlekaart

 Ook als u fout rijdt kunnen er 
bordjes langs de weg staan

 Bemande controles  stempelpost

 De controlekaarten lever je na 
een traject in bij de VTC (vaste 
tijd controle)

 Handig om een schaallatje (krijg 
je op de rallydag) en een loep of 
vergrootglas bij te hebben



Punten kortste route
 Vanaf de start tot het einde van traject 1 moet een route worden 

geconstrueerd en gereden waarbij een aantal op de kaart staande 
punten in nummervolgorde moet worden opgenomen. Tussen de start en 
het eerste punt, tussen punten onderling en van het laatste punt tot het 
einde dient de kortste route te worden geconstrueerd en gereden. 

 Keren is hierbij niet toegestaan, tenzij noodgedwongen of door een 
keeropdracht. 

 Het is toegestaan: 

 punten eerder aan te doen dan ze aan de beurt zijn, 

 punten later aan te doen dan ze aan de beurt zijn. 

 Alle wegen mogen meermaals in alle richtingen bereden worden.



 Voorbeeld punten kortste 
route te vinden in 
reglementenboek

 Let op: kortste route van 
begin tot eind (keren niet 
toegestaan)

 Ook voorbeelden andere 
ritsystemen



Pijlen kortste route
 Van start tot finish dient een aantal op de kaart ingetekende pijlen (of lijnstukken 

voorzien van een pijlteken, de pijl heeft dan de lengte van het gehele lijnstuk) bereden te 
worden. Het berijden dient te geschieden in nummervolgorde volgens een 
aaneengesloten route, waarbij de pijlen in hun geheel, dat wil zeggen van de voet naar 
de punt, moeten worden bereden. 

 Tussen de start en de voet van de eerste pijl, tussen de pijlen onderling en tussen de 
laatste pijl en de finish dient de kortste route te worden bereden via op de kaart staande 
wegen. 

 Het is toegestaan: pijlen zijdelings op te rijden; pijlen zijdelings te verlaten; pijlen te 
raken of te kruisen op gelijk niveau; reeds eerder bereden pijlen nogmaals geheel of 
gedeeltelijk te berijden; pijlen eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn; pijlen mogen 
niet tegengesteld worden bereden. 

 Zogenaamde kleine uitwasjes aan de pijlen worden geacht op de juiste plaats te liggen 
en overeenkomstig de berijdbare situatie ter plaatse te zijn getekend. 

 Niet door een pijl bedekte kaartwegen en samenkomsten van kaartwegen mogen 
onbeperkt en in alle richtingen worden bereden



Waar begint de pijl ?

Je moet dus van rechtsboven aan 
komen rijden en niet van linksboven



BARIL
 Een op de kaart ingetekende lijn dient in de aangegeven richting van het begin 

tot het einde van dit traject zo nauwkeurig en zo lang mogelijk ononderbroken 
worden bereden. 

 Onder elk deel van de ingetekende lijn wordt geacht een weg te liggen. 
 Zogenaamde kleine uitwasjes aan de ingetekende lijn worden geacht op de 

juiste plaats te liggen. 
 De ingetekende lijn wordt onderbroken door (genummerde) barricades. Men 

dient een nevenroute te construeren en te rijden waarbij: 
 de ingetekende lijn op de laatst mogelijke samenkomst van wegen voor de barricade wordt verlaten. 

 de ingetekende lijn op de eerst mogelijke samenkomst van wegen na de barricade weer wordt voortgezet. 

 deze nevenroute zo kort mogelijk is.  

 In de nevenroute mogen delen van de ingetekende lijn worden opgenomen, 
maar alleen in voorwaartse richting. 

 De ingetekende lijn en de nevenroute vormen samen de te rijden route. 



Voorbeeld 1

Zou je na e-f-a-b-c 
direct naar a-f-g-h 

rijden, dan rijd je een 
stukje tegen de 

richting in waar je 
vandaan komt



Gefopt worden

De uitzetter kan de routekaart veranderen door delen van de 
kaart weg te halen of dingen toe te voegen

• Doorgetrokken bermlijn

• Fietspad

• Voetgangersbrug

• Verdwenen straten

• En natuurlijk zijn er nog veel meer van deze trucjes



Doorgetrokken bermlijn

ONTDEK DE VERSCHILLEN

Hier is de bermlijn 
doorgetrokken, 

komende van linksonder 
mag je in de blauwe 

cirkel dus alleen 
rechtdoor en niet linksaf

Werkelijke kaart Kaart in routeboek



Fietspad

De uitzetter heeft het fietssymbool 
toegevoegd aan de routekaart. 
Daardoor mag je niet meer met 
een auto over het witte weggetje

ONTDEK DE VERSCHILLEN

Werkelijke kaart Kaart in routeboek



Verdwenen straten

ONTDEK DE VERSCHILLEN

In werkelijkheid ligt het 
weggetje er wel. De 

controlebordjes staan 
zo, dat als je niet 

volgens het routeboek 
rijdt, een bordje mist of 
juist een fopbordje ziet



Voetbrug
De uitzetter kan ook een watertje 

intekenen op de kaart en een voetbrug 
intekenen naast de weg. Te herkennen 

aan dit symbool

Met de auto mag je dus niet over 
deze weg/brug en moet je de 
kortste andere weg zoeken. In 
werkelijkheid is er op die plek 

natuurlijk niets bijzonders te zien

KIJK DUS OOK GOED NAAR DE 
PAGINA MET DE LEGENDA 

VOORAAN IN HET ROUTEBOEK



TOT ZO VER DEZE KORTE INTRODUCTIE



TOT ZIENS BIJ DE BLR OP DE
2E ZONDAG IN SEPTEMBER

MEER OEFENEN?

• ASC De Baronierijders organiseert cursussen kaartlezen: zie 
www.baronierijders.nl

• Er zijn oude routes beschikbaar inclusief uitlegboekjes. Te 
downloaden op www.lionsrally.nl
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