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Reglement Bredase Lions Rally 2017 
 

10 september 2017 
 
 
 

ORGANISATIE 
 

 
Organiserende vereniging:  Lions Club Breda Host 
 
Wedstrijdleiding:   Bart de Kok 
 
Wedstrijdsecretariaat:  Lex van Turenhout 
 
Technisch coördinator:  Bart de Kok 
 
Uitzetter:    Piet van Rijckevorsel 
 
Routechef:    Co Lutz 
 
Hoofd rekenkamer:   Peter Schets 
 
Starttafel:    Nel van Rijckevorsel Catherine Boerman 
     Ans Schets   Peter Schets 
 
Controleurs/medewerkers: Leden van Lions Club Breda Host  
 
Penningmeester   Bert Tuinsma 
 
Speaker:    Caspar Rutten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Aktiviteiten Lions club Breda Host 
IBAN: NL 76 RABO 0149 3442 52 
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Lions Club Breda Host 
 
 
 
 
 
Beste Deelnemers,  
 
Dit jaar rijden wij met u de elfde Bredase Lions Rally (BLR). Een rally die zich inmiddels een 
vaste plek op de kalender van onze deelnemers heeft verworven. Door de goede organisatie, 
de prachtige tocht door onze Brabantse omgeving en het genoegen om met andere 
gelijkgestemden te genieten van elkaars auto's en gezelschap. 2017 is het eerste jaar dat de 
BLR meetelt voor het kampioenschap Ritten Klassiek van de Koninklijke Nederlandse 
Rittensport Federatie (NRF). A.S.C. De Baronierijders hebben ons daarbij buitengewoon 
ondersteund en u kunt juist dit jaar weer een uitdagende tocht verwachten. 
 
Sinds de start van het initiatief hebben wij samen vele tienduizenden Euro’s voor diverse 
goede doelen bij elkaar ‘gereden’. Dit elfde jaar rijden wij voor Stichting Wierde in Breda. 
Stichting Wierde is een particulier initiatief van ouders van kinderen met een schizofrenie 
ziektebeeld. De ouders in Stichting Wierde willen door middel van een levensloopbestendig 
woonzorgcomplex hun kinderen binnen de samenleving meer kwaliteit van leven bieden. Zij 
willen voor hen levenslang blijvend goede voorzieningen creëren en borgen met betrekking 
tot wonen, zorg en welzijn. In september wordt het gebouw opgeleverd en kan de opbrengst 
van de Rally worden besteed aan de inrichting en afwerking van de algemene leefruimte voor 
de bewoners. 
 
Als Lions Club pakken we meerdere activiteiten op onder het begeesterende motto "we 
serve", en dat om, net als de Lions clubs over de hele wereld, het onderscheid proberen te 
maken voor mensen die het minder goed hebben in deze wereld. 
 
Wij zijn blij dat u zich als rally-liefhebber heeft aangemeld bij dit evenement en met ons 
Stichting Wierde een warm hart toedraagt. Het zou prachtig zijn dat u deze boodschap mee 
uitdraagt naar anderen, die ook mee zouden kunnen doen bij een volgende editie, want dat 
doorgaan staat buiten kijf. Nog meer deelnemers bij deze rally, zou voor zowel onszelf als de 
door ons gesponsorde goede doelen veel bijdragen.  
 
Onze trouwe sponsors wil ik enorm bedanken voor het vertrouwen dat zij wederom in ons 
stellen. Ze hebben hart voor de sport en het maatschappelijke belang dat we samen dienen. 
Als u iets wilt doen in een branche die zij vertegenwoordigen verzoek ik u eerst uw licht bij 
hen op te steken om na te gaan wat zij voor u kunnen betekenen. 
 
Dat alles in acht genomen is hoofddoel van de rallydag genieten. Hopelijk hebben we goed 
weer waardoor de cabrio's met open dak kunnen rijden. Maar ook bij minder weer is deze 
tocht volop de moeite waard. Geniet ervan en hopelijk tot volgend jaar! 
 
 
Bart de Kok 
President Lions Club Breda Host 
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“ beste reizigers”  
 
Het ouderinitiatief Stichting Wierde is apetrots dat haar plannen om een 
levensloopbestendige woonruimte te bouwen voor hun (jong)volwassen kinderen met een 
verhoogde kwetsbaarheid voor psychosen, nu eindelijk gerealiseerd zijn. 
Tegelijkertijd zijn we Lions Club Breda Host erg dankbaar dat ze ons financieel steunt bij de 
inrichting van de  centrale inloop en tuin van Wierde, dit d.m.v. sponsoring via  de eerder 
gehouden champagne-actie en de organisatie van deze rally. 
U,  rijders en passagiers, maakt vandaag een dubbelslag: U geniet van een prachtige 
uitdagende tocht  én  steunt een geweldig doel, mede mogelijk gemaakt door de 
verschillende sponsoren. 
Wij danken u daarvoor en wensen u bovenal “ een behouden vaart” ! 
 
Desiree Dikmans, voorzitter. 

  
Baronielaan 75 
4818 PC, BREDA 
076-5339207 
info@stichtingwierde.nl 
www.stichtingwierde.nl  



 

7 
 

Met speciale dank aan onze sponsoren 
 
 

Trajectsponsoren: 

Koch Advocaten   Breda  

Marree & Van Uunen Belastingadviseurs Oisterwijk 

Tandartsenpraktijk Van Turenhout Breda 

 

Sponsoren:   

 
Bergamo Havando Print & Sign Zundert 

De Fazanterie   Ulvenhout 

De Kok Bouwgroep  Breda 

Jaguar Knook   Breda 

MWF Holding   Breda 

Neon Koos Visschers  Prinsenbeek 

Special Car Care (Marc Maas) Breda 

Wijnkoperij Henri Bloem Breda 

Van Hapert Aanhangwagens Hapert 

Rijnja Repro   Breda 

Winters Bouw en Ontwikkeling Breda 

  

 
 
 

In de agenda:  
Zondag 9 september 2018 de 12e BLR 
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HOOFDSTUK A: ORGANISATORISCH REGLEMENT 
 
1. ALGEMEEN 
 
01. Voor deze rit is vergunning verleend door zowel de diverse gemeenten als door Gedeputeerde Staten 

van de provincie Noord Brabant. 
02. Voor het uitvoeren van de benodigde formaliteiten dient u zich minimaal 30 minuten voor uw starttijd te 

melden bij de starttafel in Cafe Parkzicht. De starttafel is geopend vanaf 09.00 uur. 
De briefing en een mini-cursus kaartlezen zal ook daar worden gehouden van 09.45 tot 10.15 uur. 

03. Bij de u toegestuurde email is u een vrijwaringclausule toegezonden. Deze dient u volledig ingevuld, en 
door zowel bestuurder als navigator ondertekend, bij de starttafel in te leveren. 

04. De door de organisatie verstrekte rallyborden dienen goed zichtbaar aan de voor- en achterzijde van 
uw auto bevestigd te worden. 

05. De door de organisatie verstrekte deurfonts dienen goed zichtbaar aan de linker- en rechterzijde van 
uw auto aangebracht te worden. 

06. Om aan deze rit deel te nemen dient u zich er van te overtuigen dat uw autoverzekering de risico’s van 
het deelnemen aan deze rit dekt. 

  
 
2. START-, RUST- EN FINISHLOCATIES 
 

VTC 1 (start traject 1) 
Bredase Sociëteit ‘t Turfschip, Wilhelminapark 19, 4818 SL Breda, tel. 076 5217504 
VTC 2 (finish traject 2, Lunchpauze) 
Brasserie De Berk, Bemmelenberg 21, 4614 PG, Bergen op Zoom, tel. 0164 238751 
VTC 3 (start traject 3); 
Brasserie De Berk, Bemmelenberg 21, 4614 PG, Bergen op Zoom, tel. 0164 238751 
VTC 4 (finish traject 3, Theepauze) 
Brasserie Tivoli, Markt 68, 4731 HR, Oudenbosch, tel. 0165 726996 
VTC 5 (Start traject 4) 
Brasserie Tivoli, Markt 68, 4731 HR, Oudenbosch, tel. 0165 726996 
VTC 6 (Finish) 
Restaurant De Fazanterie, St. Annadreef 2, Ulvenhout, tel. 076 5613095 
 

 
3. BEREIKBAARHEID ORGANISATIE 

De organisatie is op de wedstrijddag bereikbaar. Bart de Kok staat u telefonisch met raad en daad bij. 
Hij is bereikbaar via nummer 06 51 853439. 
Mocht u onverhoopt onderweg door problemen met uw klassieker niet verder kunnen dan is het 
mogelijk dat u en uw auto worden teruggebracht naar Restaurant De Fazanterie. 
Hiervoor heeft de organisatie speciaal vervoer ter beschikking.  
Deze kunt u bereiken via nummer 06 51 516588. 

 
Lions Club Breda Host wenst u een plezierige Bredase Lions Rally toe. 

 
4. INDELING VAN DE RIT 
01. De route is ingedeeld in 3 verschillende wedstrijdtrajecten. Deze worden gereden met de systemen 

zoals in onderstaand schema is aangegeven. 
 
 Sportklasse 

Traject 1 Pijlen; 
Traject 2 Baril; 
Traject 3 Punten kortste route. 
 
Toerklasse: 
Traject 1 Pijlen; 
Traject 2 Baril; 
Traject 3 Punten kortste route. 
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02. Bij de start van traject 1 ontvangt u alle wedstrijdbescheiden. 
03. Deelnemers dienen zelf te controleren of het juiste routeboek is uitgereikt (Sportklasse / Toerklasse). 
04. De aangegeven tijden op uw tijdcontrolekaart zijn bindend. 

 
 

 Afstand Tijd 
Traject 1 Sportklasse 72 km 2 uur 
Traject 2 Sportklasse 52 km 1,5 uur 
Traject 3 Sportklasse 40 km 1,25 uur 
Traject 1 Toerklasse 70 km 2 uur 
Traject 2 Toerklasse 51 km 1,5 uur 
Traject 3 Toerklasse 40 km 1,25 uur 

 
 
5. STRAFPUNTENREGELING 
 
01. Tussen de diverse trajecten zijn Vaste Tijd Controles (VTC) geplaatst. Deze VTC zijn bedoeld om te 

controleren of u het betreffende traject binnen de juiste tijd heeft gereden. De oneven VTC’s (VTC 1, 
VTC 3 en VTC 5) zijn tijdcontroles aan het begin van een traject. De even tijdcontroles (VTC 2, VTC 4 
en VTC 6) staan aan het eind van een traject. 

02. Meldt u niet te vroeg bij de start van een traject. U kunt dan andere deelnemers hinderen. 
03. U krijgt geen strafpunten als u een VTC aan het eind van een traject te vroeg aandoet. De starttijd 

voor het volgende traject blijft ongewijzigd. 
04. De finish van een traject (even VTC) te laat aandoen levert strafpunten op. Deze VTC mag maximaal 

30 minuten te laat worden aangedaan. Per minuut overschrijding t.o.v. uw ideaaltijd (zie tijdkaart) 
ontvangt u 1 strafpunt. Bij het te laat aandoen van een VTC wijzigt de tijd voor de volgende VTC niet. 
Uw pauze wordt korter. 

05. Als u meer dan 30 minuten te laat bij een trajectfinish bent, betekent dit dat voor het desbetreffende 
traject 150 strafpunten worden toegekend i.v.m. tijdsoverschrijding. U mag de wedstrijd wel vervolgen. 

06. Bent u meer dan 30 minuten te laat bij een VTC dan dient u direct te starten met uw volgende traject. 
Het is mogelijk dat, als u meer dan 30 minuten te laat bij een VTC bent, deze post niet meer aanwezig 
is. 

 
 

Overzicht strafpunten  
Missen of noteren foutieve onbemande routecontrole 30 strafpunten 
Missen of aandoen foutieve bemande routecontrole 30 strafpunten 
Te laat aandoen van Vaste Tijd Controle (VTC) 1 strafpunt per minuut 
Meer dan 30 minuten te laat aandoen of missen van een VTC 150 strafpunten 

 
 
6. KLASSEMENT EN EX-AEQUO REGELING  

Van deze rit worden klassementen opgemaakt n.l. voor de 3 trajecten, en het eindklassement. Indien 
meerdere deelnemers eindigen met een gelijk aantal strafpunten, zal de volgorde van klassering 
worden bepaald aan de hand van de geconstateerde afwijking van de ideale passeertijd bij de in elk 
traject daarvoor opgestelde bemande controle. Voor het bepalen van de eindklassementen geldt de 
som van de geconstateerde afwijkingen van de hiervoor vermelde ex-aequo controles. Indien de som 
van de geconstateerde afwijkingen van de ex-aequo controles nog geen uitkomst biedt zal de 
volgorde worden bepaald aan de hand van de eerst gemaakte fout. 
Indien dit nog geen uitkomst biedt zal de klassering door loting worden bepaald. 

 
7. PRIJZEN 

De volgende prijzen worden uitgereikt: 
- de best geklasseerde equipe per traject 
- de beste vijf equipes in de Toerklasse en de twee beste geklasseerde equipes in de 

Sportklasse 
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HOOFDSTUK B: TECHNISCH REGLEMENT 
 
 
1. ALGEMEEN 
 
01. U bent een normale weggebruiker die zich dient te houden aan de verkeersregels. 
02. U bent geen bestemmingsverkeer. Een weg met daarin het verkeersbord dat aangeeft dat deze 

alleen voor bestemmingsverkeer is toegestaan is dus voor u verboden in te rijden. 
03. Tijdens de gehele rit is het niet toegestaan te keren. 
04. Doodlopende kaartwegen mogen niet worden bereden. 
05. Wegen met het bord “Eigen weg” mogen wel worden bereden. 
06. Kaarttekens en kaartteksten onderbreken een kaartweg niet. Doorgetrokken bermlijnen onderbreken 

de aansluiting tussen kaartwegen (bermlijnen zijn de zwarte lijnen die de uiterste begrenzing van een 
kaartweg aangeven). Zwarte lijnen die de verdeling in rijbanen aangeven worden als bermlijnen 
beschouwd. Door de organisatie aangebrachte teksten onderbreken een kaartweg wel 

07. Wegen voorzien van een bord verboden toegang, verboden voor onbevoegden of een bord van 
gelijke strekking mogen niet worden bereden. 

08. Wegen waarbij aan het begin een verkeersbord staat opgesteld met de aanduiding doodlopende weg 
mogen, indien de kaartsituatie daartoe aanleiding geeft, wel worden bereden. Fietspaden, op de kaart 
aangegeven met een fietssymbool of de tekst fietspad (of rijwielpad), mogen niet worden 
bereden.Wegen met voetbruggen, op de kaart aangegeven met het brugsymbool en tekst ‘Vbr’, 
mogen niet worden bereden. 
 

2. OMRIJREGELS VOOR SPORTKLASSE 
 
Indien de geconstrueerde route niet kan of mag worden bereden (bijvoorbeeld door een opdracht HK 
op een controle, of doordat de in te rijden kaartweg niet aanwezig is), dient men (via kaartwegen) 
vanaf het punt van onderbreking een zodanige omweg te construeren en te rijden zodat zo min 
mogelijk wordt gemist van de oorspronkelijk geconstrueerde route. De omweg dient zo kort mogelijk 
te zijn. Ten aanzien van de in een herconstructie op te nemen kaartwegen en samenkomsten van 
kaartwegen gelden dezelfde bepalingen als die welke gelden voor de routeconstructie. Keren is hierbij 
niet toegestaan (tenzij na een keeropdracht). 

  
 
3. CONTROLES EN OPDRACHTEN 
 
3.1 Algemeen 
 Controles dienen om te constateren of de opgegeven route door de deelnemers geheel op de juiste 

wijze (routecontroles: RC’s) wordt gereden. 
 
3.2 Onbemande routecontroles 
 
01. Een onbemande RC is een oranje bord (eventueel met oranje vlag) met daarop in zwart een letter. 
02. U dient alleen die controles op uw controlekaart te noteren die volgens u op de juiste route staan.  
03. Controles staan in principe rechts van de route, maar daar waar dat niet goed mogelijk of wenselijk is 

kan een controle links van de route geplaatst zijn.  
04. Kennelijk achterwaartse controles (bedoeld om aan te doen als men van de andere kant nadert) 

dienen genegeerd te worden. 
05. De deelnemers dienen de betreffende letter van de RC enkellijnig en onuitwisbaar in het 

eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart te noteren.  
06. Reeds genoteerde controles mogen niet meer worden gewijzigd. Wijzigingen op de controlekaart 

worden bestraft. 
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3.3      Bemande routecontroles 
 
01. Een bemande RC is herkenbaar aan een rechts langs de route geplaatste oranje vlag met daarbij een 

controleur. De deelnemer dient de controlekaart aan te bieden, waarop de controleur een stempel of 
andere aantekening plaatst. Met de afgestempelde controlekaart kan de deelnemer de route 
vervolgen. 

02. Bij een bemande routecontrole kan eventueel de passeertijd van de deelnemers worden genoteerd. 
Een afwijking van de ideale passeertijd (IPT) levert geen strafpunten op; bij ex-aequo klasseringen 
wordt de deelnemer met de kleinste afwijking van de IPT bij deze RC het hoogst geklasseerd. 

 
 
3.4 Start, Finish en Vaste Tijd Controles (VTC) 
 
01. De start van elk traject (VTC 1, VTC3 en VTC 5) is op de wedstrijdkaart aangegeven.  
02. De finishcontroles (VTC 2, VTC 4 en VTC 6) zijn tijdcontroles. De finishcontroles staan op de 

wedstrijdkaart aangegeven en zijn in het veld herkenbaar aan een oranje vlag. 
03. Bij de beschrijving van de verschillende te rijden systemen wordt gesproken over start (=VTC of 

aanvang) en finish (= einde of VTC). 
 

  
4. RITPIJLEN  
 
 In de route kunnen dwangpijlen voorkomen 

- Een pijl met de punt naar beneden betekent: deze weg niet inrijden, als niet aanwezig 
beschouwen, dus negeren. Het is niet toegestaan te keren. 

- Een pijl met de punt naar boven betekent: op de volgende samenkomst van wegen verplicht 
rechtdoor rijden. 

- Een pijl met de punt naar respectievelijk links of rechts betekent: op de eerstvolgende 
samenkomst van wegen naar respectievelijk links of rechts. 
 

 Zie voorbeelden aan de starttafel. 
 
5. KAARTMATERIAAL 
 
01. Het verstrekte kaartmateriaal heeft een schaal van 1:50.000. 
02. Veranderde wegaansluitingen t.o.v. de kaart mogen gewoon worden ingereden. De werkelijke situatie 

wordt geacht overeen te komen met de kaartsituatie. Dit geldt ook voor aangelegde rotondes die niet 
op de kaart staan en voor op de kaart aangebrachte cirkels.  

 
6. TIPS 
 
01. Het is raadzaam om een liniaaltje met een schaalverdeling schaal 1:50.000 mee te nemen. 
02. Ook een vergrootglas kan handig zijn. 
03. Als u onderweg stilstaat om te “puzzelen” of te overleggen stop dan niet voor controles of op 

verkeerstechnisch gevaarlijke plaatsen. 
04. Wees sportief als u tijd over heeft, andere deelnemers zijn wellicht achter op hun tijdschema of 

moeten een hogere gemiddelde snelheid halen. Als iemand te kennen geeft te willen passeren geef 
daartoe dan ook steeds de gelegenheid. 

05. Mocht u in tijdnood komen, waardoor u dreigt meer dan 30 minuten te laat te komen bij een 
finishcontrole (VTC), sla dan een stuk van het traject over om toch op tijd bij de finish te komen. 

06. In de start- en pauzelocaties kunnen laatste (aan)wijzigingen zijn opgehangen, LET HIER OP. In de 
startlocatie zijn ook voorbeelden te zien van de routecontroles en ritpijlen. 

07. U kunt onderweg aanwijzingen krijgen. VOLG DEZE AANWIJZIGINGEN MET VOORRANG OP (ook 
als u daardoor mogelijk een gedeelte van de route overslaat). 

08. De bestuurder wordt geacht de controlesbordjes langs de weg te zien. De navigator heeft hier geen 
tijd voor. 

09. De organisatie vraagt u met klem u ten allen tijden te houden aan de verkeersregels m.n. de  
maximum snelheden in de bebouwde kom. 
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HOOFDSTUK C: SYSTEMEN ROUTEOPDRACHT 
 

1. SYSTEEM PIJLEN KORTSTE ROUTE  
 
Sportklasse en Toerklasse    Traject 1A, 1B en 1C 
 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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. 

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

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

 Alleen Sportklasse: Als de route wordt onderbroken treden de omrijregels in werking. Zie hoofdstuk 
B2 
 

   Voorbeeld:  
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2.SYSTEEM BARIL  
 
Sportklasse en Toerklasse:  Traject 2A en 2B 
 

1. 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. 

2. Onder elk deel van de ingetekende lijn wordt geacht een weg te liggen. 
3. Zogenaamde kleine uitwasjes aan de ingetekende lijn worden geacht op de juiste plaats te liggen. 
4. De ingetekende lijn wordt onderbroken door (genummerde) barricades. Men dient een nevenroute te 

construeren en te rijden waarbij: 
5. de ingetekende lijn op de laatst mogelijke samenkomst van wegen voor de barricade wordt verlaten. 
6. de ingetekende lijn op de eerst mogelijke samenkomst van wegen na de barricade weer wordt 

voortgezet. 
7. deze nevenroute zo kort mogelijk is.  
8. In de nevenroute mogen delen van de ingetekende lijn worden opgenomen, maar alleen in 

voorwaartse richting. 
9. De ingetekende lijn en de nevenroute vormen samen de te rijden route. 
10. Alleen Sportklasse: Als de route wordt onderbroken treden de omrijregels in werking. Zie hoofdstuk 

B2 
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3. SYSTEEM PUNTEN KORTSTE ROUTE  
 
 Sportklasse en Toerklasse    Traject 3A en 3B 
  
1. Vanaf de start van traject 3 tot de finish 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 de finish dient de kortste route te 
worden geconstrueerd en gereden. 

2. Keren is hierbij niet toegestaan, tenzij noodgedwongen of door een keeropdracht. 
3. 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. 

4. Alle wegen mogen meermaals in alle richtingen bereden worden. 
 
 

Voorbeeld: 
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4. STARTLOCATIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cafe Parkzicht 
(t.o. de Tank) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De koffie wordt dit jaar geschonken bij het tegenoverliggende etablissement “Café Parkzicht” (bij de tank) aan de 
Generaal Maczekstraat/Paul Windhauserstraat nr 1, waar ook de inschrijftafel staat, de uitleg, de extra informatie 
en de toelichting zal worden verstrekt. 
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	Sportklasse en Toerklasse:  Traject 2A en 2B

