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Beste deelnemers aan de BLR,

Dit jaar vieren we dat we alweer voor de 15e keer de Bredase Lions Rally organiseren. We kijken elk 
jaar uit naar dit mooie evenement, dat een succes is door uw deelname en enthousiasme. Ongetwij-
feld gaat u weer genieten van de sfeer, de sportieve competitie en het mooie Brabantse landschap. 
En niet te vergeten de aanblik van al die mooie auto’s !

We hebben dit jaar wat aanpassingen aan het programma gedaan om deze dag een nog groter 
succes te maken. Ten eerste is de kaartlees instructie op een andere manier verzorgd. U kunt voor-
afgaand aan de rally de instructiefilmpjes op uw tempo bekijken en het cursusboek met voorbeelden 
bestuderen. Daarnaast zijn de routes iets korter gemaakt met langere pauzes tussen de trajecten. 
Tot slot gaan we na de inspannende rit eerst met elkaar een hapje eten voordat ik het genoegen 
heb aan sommigen van u een prijs uit te reiken. Ik ben erg benieuwd of deze aanpassingen bij u in 
goede aarde vallen.

Uiteindelijk organiseren wij deze dag om een meerwaarde te bieden aan onze omgeving. De op-
brengst van vandaag gaat daarom naar Stichting Leergeld in Breda. Wist u dat een kwart van de 
kinderen in onze regio opgroeit in armoede? De stichting zorgt ervoor dat deze kinderen voorzien 
zijn van de basisbenodigdheden om goed naar school te kunnen, zoals het hebben van een fiets of 
een computer. Graag bedank ik ook onze sponsoren, die samen met u het mogelijk maken dat we 
hier een bijdrage aan kunnen doen. 

Ik wens u allen een hele fijne dag toe en veel sportief autoplezier. Keep it safe and have fun!

Jorrit de Gruijter
President Lions Breda Host        
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GOEDE DOEL 2022

Het goede doel van de BLR 2022 is de stichting Leeergeld Breda. Steeds meer kinderen in Neder-
land kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdgenootjes 
normaal zijn. Zij staan letterlijk vaak aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen aan 
binnen-en buiten schoolse activiteiten. Daarmee bieden ze hen een springplank, waardoor zij op-
bloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Leergeld Breda werkt volgens de landelijke Leergeld Nederland formule. Nadat een aanvraag is 
binnengekomen bij Leergeld wordt er met ouder(s) of verzorger(s) een afspraak gemaakt voor een 
huisbezoek door een van onze intermediairs. Een intermediair is een speciaal voor Leergeld opge-
leide vrijwilliger die met ouders de aanvraag en de financiële situatie bespreekt. Ook wordt bekeken 
of andere kinderen in het gezin iets nodig hebben waar Leergeld mee kan helpen. De intermediair 
kan ook nog goede adviezen geven om elders ondersteuning te vinden. Maatwerk leveren is voor 
Leergeld Breda een belangrijk uitgangspunt. De aanvraag wordt besproken in een bestuurscom-
missie (beoordelingscommissie). Ouders worden daarna zo snel mogelijk op de hoogte gebracht 
van het besluit. De Stichting kan haar activiteiten uitvoeren door financiële ondersteuning van de 
gemeente Breda in de vorm van subsidie en middels giften en donaties die zij ontvangt van bedrij-
ven, particuliere fondsen, goede doelen clubs of personen die het werk van Leergeld willen steunen. 
Meer info over het de stichting Leergeld Breda vindt u op www.leergeld.nl/breda.
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STARTLOCATIE IS GELIJK AAN BLR 2021

Net als in 2019 en 2021 zijn we voor onze startlocatie wederom te gast bij kampeer en caravan-
centrum Linberg. U wordt daar gastvrij ontvangen met een kopje koffie. Er is voldoende ruimte om 
u voor te bereiden op de rally. Bij binnenkomst vind u de inschrijftafel waar u deurfonts, rallyschil-
den, tie-raps en een tasjes voor onderweg ontvangt. In de volgende ruimte is de ontvangst waar u 
welkom wordt geheten en de laatste relevante nieuwtjes worden verteld. Door deze bijdrage helpt 
Linberg ons om zo veel mogelijk geld te genereren voor het goede doel.

Linberg is sinds 1968 actief is in de kampeerbranche. Linberg heeft alles voor de actieve tent- en 
toercaravan kampeerder in huis en is exclusief dealer van de Duitse topmerken Hobby en Knaus 
caravans. In Hulten zit aan dezelfde weg een tweede vestiging met werkplaats en stalling.
Linberg is uitgegroeid tot een grote, ruim gesorteerde kampeerwinkel. Seizoen afhankelijk vindt 
u bij Linberg een ruim gesorteerde badmode- of wintersport afdeling. Zowel fanatieke als begin-
nende wintersporters slagen bij Linberg, een erkend wintersport specialist. Voor advies bent u bij 
Linberg dus aan het juiste adres, ook bij aankoop van uw wandelschoenen en kampeerartikelen. 

LINBERG vindt u bij de afslag Molenschot op de A282
tussen Dorst en Rijen.

Adres: Rijksweg 231, 5124NA Molenschot
Hieronder ziet u de aanrijroute naar LINBERG en het vertrek bij de start



6

TRAJECTSPONSOR ROUTE 1

Reglement Bredase Lions Rally

11 september 2022
ORGANISATIE

Organiserende vereniging: ASC De Baronierijders i.s.m. Lions Club Breda Host 
 

Wedstrijdleiding:   Co Lutz
Wedstrijdsecretariaat:  Frank van Esch
Uitzetter:    Piet van Rijckevorsel
Routechef:    Co Lutz
Oprollers:    Co Lutz, Mark Klein
Hoofd rekenkamer:   Ron Kools
Hoofd Buitenploeg:   Egbert Sint Nicolaas
Starttafel/Rekenkamer:  Ina van Nispen      
     Ans Schets
     Nel van Rijckevorsel  
     Kees Corbeel
Controleurs/medewerkers:  Leden van Lions Club Breda Host
Penningmeester   Bert Tuinsma  
Speaker:    Egbert Sint Nicolaas
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TOPKLASSE
Adviestraject

systeem: wij vinden uw route in het 
woud van fiscale wet- en regelgeving

MARREE & VAN UUNEN
BELASTINGADVISEURS
Sprendlingenstraat 61 - Oisterwijk
013-5773481 - www.marree-cs.nl

     

      

�
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TRAJECTSPONSOR ROUTE 2

TRAJECTSPONSOR ROUTE 3
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WE BEDANKEN ONZE SPONSOREN

TRAJECTSPONSOREN

Marree & van Uunen, belastingadviseurs     Oisterwijk
Bresam Heftrucks        Etten-Leur
Cazdak, dakbedekkingen en installatietechniek    Barendrecht

SPONSOR RALLYSCHILDEN

Van Boxsel Engineering       Oosterhout

SPONSOREN

Koch Advocaten         Breda
Arnold Eyeworks         Bavel
Capital at Work        Breda
De Kok Bouwgroep        Breda e.o.
MWF Holding        Breda
Hapert Aaanhangwagens       Hapert
Winters Bouw en Ontwikkeling      Breda
Golfcentrum Dongen       Dongen

STEUN IN NATURA

Rijnja Printen en Digitaliseren      Breda
Golfcentrum Dongen       Dongen
Linberg Camping, Caravans, Outdoor & Ski    Molenschot & Hulten
Special Car Care        Breda
State of Art         Breda
Neon Koos Visschers       Prinsenbeek
Buitenrestaurant De Fazant      Ulvenhout
Harmsen & Partners BV       Breda

Voor in de agenda:
De 16e BLR op zondag 10 september 2023
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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. De Nederlandse Rittensport Federatie heeft dit reglement goedgekeurd onder nummer NRFKLAS-EST-
0422/WdD 

03. Voor alle klassen is het BRKLAS van de NRF van toepassing. Tevens zijn NKKLAS en het NRR van de 
NRF van toepassing. 

04.  Voor het uitvoeren van de benodigde formaliteiten dient u zich minimaal 30 minuten voor uw starttijd te 
melden bij de starttafel. De starttafel is geopend vanaf 09.00 uur. Er is een korte briefing van 9.30-9.45 uur.  

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

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

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

08.  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 traject1) Linberg Caravan Centrum BV, Rijksweg 231, 5124 NA Molenschot, tel 0161 411246. 
VTC 2 (finish traject 1, lunchpauze) Golfcentrum Dongen, Zandeweg 2, 5107 NM Dongen, tel 0162-

320783. 
VTC 3 (start traject 2) Golfcentrum Dongen, Zandeweg 2, 5107 NM Dongen, tel 0162-320783. 
VTC 4 (finish traject 2, theepauze) Golfcentrum Dongen, Zandeweg 2, 5107 NM Dongen, tel 0162-320783. 
VTC 5 (start traject 3) Golfcentrum Dongen, Zandeweg 2, 5107 NM Dongen, tel 0162-320783. 
VTC 6 (finish traject 3) Restaurant de Fazant, St. Annadreef 2 Ulvenhout, tel 076 5613095. 

 
3. BEREIKBAARHEID ORGANISATIE  

De organisatie is op de wedstrijddag bereikbaar. Co Lutz staat u telefonisch met raad en daad bij. 
Hij is bereikbaar via nummer 06 51 516588. De organisatie heeft gezorgd voor technische 
ondersteuning in geval van pech. Deze wordt uitgevoerd door Marc Maas van Special Car Care. Hij 
is bereikbaar via 06 22 471324.  

 
4. INDELING VAN DE RIT  

01. De route is ingedeeld in 3 verschillende wedstrijdtrajecten. Deze worden verreden met de systemen zoals 
in onderstaand schema is aangegeven. 
 

 Expertklasse Sportklasse Toerklasse 
Traject 1 pijlen en punten pijlen en punten pijlen kortste route 
Traject 2 baril baril baril 
Traject 3 grensbenadering grensbenadering punten kortste route 

 
02. Bij de start van traject 1 ontvangt u alle wedstrijdbescheiden. 
03. De deelnemers dienen zelf te controleren of het juiste routeboek is uitgereikt.(Expert- Sport- en Toerklasse) 
04. De aangegeven tijden op uw controlekaart zijn bindend. In onderstaande tabel zijn de afstanden en rijtijden 

per traject vermeld. 
 

Traject Klasse Lengte Tijd 
1 Expert- en Sportklasse 67 km  2 uur 
2 Expert- en Sportklasse 51 km 1 uur en 30 min 
3 Expert- en Sportklasse 40 km 1uur en 15 min 
1 Toerklasse 60 km  2 uur 
2 Toerklasse 45 km 1 uur en 30 min 
3 Toerklasse 30 km 1 uur 
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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, zonder opdracht, 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. ALGEMENE OMRIJREGELS VOOR EXPERT- en SPORTKLASSE  

01. 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 niet toegestaan (tenzij na een 
keeropdracht).  

02. Bij het systeem pijlen mogen tijdens de herconstructie pijlen niet tegengesteld worden gereden.  
03. Bij het systeem grensbenadering mag tijdens de herconstructie de grenslijn worden overschreden.  
04. Afwijkende wegaansluitingen met een afwijking van minder dan 20 meter worden geacht kloppend te zijn 

met de kaart. Uiteraard dient zoveel mogelijk via de op de kaart staande wegen gereden te worden. Nieuwe 
wegaansluitingen in de vorm van rotondes mogen altijd worden gebruikt.   

05. Indien de afwijking X meer dan 20 meter bedraagt, dient de expert- en sportklasse te handelen in 
overeenstemming met de in Hoofdstuk B. art. 2.01 omschreven Algemene Omrijregels.  

06. Wanneer er tijdens de route een situatie voorkomt waarin gekozen moet worden tussen keren of het volgen 
van een niet-kaartweg, dient de niet kaartweg gevolgd te worden. Hierbij gelden de algemene omrijregels 
zoals omschreven in Hoofdstuk B. art. 2.01  

3. ALGEMENE OMRIJREGELS VOOR TOERKLASSE 

01 Voor de toerklasse geldt dat veranderde wegaansluitingen t.o.v. de kaart gewoon mogen 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. 

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.  

07. Het missen van de laatste VTC (Finish) (niet of meer dan 30 minuten te laat melden) betekent “niet 
klassering” voor de deelnemer.  

 
 
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 3 equipes in de Toerklasse, de beste 3 equipes in de Sportklasse en de best geklasseerde 

equipe in de Expertklasse  

LIONS CLUB BREDA HOST
Champagneactie 2022

Lionsclub Breda Host houdt ook in 2022 weer haar Champagne actie. We verkopen champagne van het kwaliteits-
huis R. Blin et Fils. We komen er al vele jaren, kennen de familie goed en betrekken de flessen rechtstreeks van ze. 
De verkoopopbrengst van deze actie minus de inkoopkosten van de champagne gaat in zijn geheel naar het goede 
doel. De champagne van R. Blin et Fils is verkrijgbaar per doos van 6 flessen, maar ook als losse flessen.

Bestellen kan vanaf 1 oktober tot 15 november 2022 via bredahost.lions.nl/champagne-actie-2022
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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, zonder opdracht, 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. ALGEMENE OMRIJREGELS VOOR EXPERT- en SPORTKLASSE  

01. 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 niet toegestaan (tenzij na een 
keeropdracht).  

02. Bij het systeem pijlen mogen tijdens de herconstructie pijlen niet tegengesteld worden gereden.  
03. Bij het systeem grensbenadering mag tijdens de herconstructie de grenslijn worden overschreden.  
04. Afwijkende wegaansluitingen met een afwijking van minder dan 20 meter worden geacht kloppend te zijn 

met de kaart. Uiteraard dient zoveel mogelijk via de op de kaart staande wegen gereden te worden. Nieuwe 
wegaansluitingen in de vorm van rotondes mogen altijd worden gebruikt.   

05. Indien de afwijking X meer dan 20 meter bedraagt, dient de expert- en sportklasse te handelen in 
overeenstemming met de in Hoofdstuk B. art. 2.01 omschreven Algemene Omrijregels.  

06. Wanneer er tijdens de route een situatie voorkomt waarin gekozen moet worden tussen keren of het volgen 
van een niet-kaartweg, dient de niet kaartweg gevolgd te worden. Hierbij gelden de algemene omrijregels 
zoals omschreven in Hoofdstuk B. art. 2.01  

3. ALGEMENE OMRIJREGELS VOOR TOERKLASSE 

01 Voor de toerklasse geldt dat veranderde wegaansluitingen t.o.v. de kaart gewoon mogen 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. 
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Van Boxsel Engineering is dit jaar de sponsor van onze rallyschilden

MARC MAAS VAN SPECIAL CAR CARE VERZORGT OOK DIT JAAR
DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING ONDERWEG

www.specialcare.nl       Everdenberg 153, 4902TT Oosterhout,   06-22471324
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4. CONTROLES EN OPDRACHTEN  

4.1 Algemeen 

Controles dienen om te constateren of de opgegeven route door de deelnemers geheel op de juiste wijze 
(routecontroles: RC’s) wordt gereden.  

4.2 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 met diskwalificatie  
07. Op de controles kunnen opdrachten voorkomen. Opdrachten gelden niet voor de Toerklasse. Opdrachten 

voorafgegaan door een E gelden voor de Expertklasse. Opdrachten voorafgegaan door een S gelden voor 
de Sportklasse. Opdrachten voorafgegaan door een E en een S gelden voor de Expertklasse én de 
Sportklasse.  

08. De opdracht XO betekent “kruising oversteken”. 
 
4.3 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 som van de  afwijkingen van de IPT bij deze RC’s het hoogst geklasseerd.  

 
4.4 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).  
 
5. 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 eerst volgende samenkomst van wegen rechtdoor 

rijden. 
− -een pijl met de punt naar respectievelijk links of rechts betekent: op de eerstvolgende 

samenkomst van wegen naar respectievelijk links of rechts afslaan. 
 

Zie voorbeelden aan de starttafel 
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6. KAARTMATERIAAL  

01. Het verstrekte kaartmateriaal heeft een schaal van 1:40.000.  
 
7. TIPS  

01. Het is raadzaam om een liniaaltje met een schaalverdeling schaal 1:40.000 mee te nemen. Liniaaltjes met 
een schaal van 1:40.000 zijn aan de starttafel beschikbaar.  

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 controlebordjes 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 deze bijzondere tijden is verstandig en door dacht 
investeren in de toekomst van groot belang. Hierbij 
moeten kennis van zaken én visie voorop staan. Vertrouw 
daarom uw vermogen toe aan de gedreven experts 
van CapitalatWork. Dankzij ons gedegen en consistent 
beleggingsproces streven wij te allen tijde naar het 
behoud én de groei van uw vermogen. Dat reeds meer dan 
30 jaar!

Neem contact op met ons via Maurits Berendschot op 
+31 613 20 78 89 of via m.berendschot@capitalatwork.
com of surf naar www.capitalatwork.com en ontdek wat 
wij voor u kunnen betekenen. 

Antwerp - Breda - Brussels - Courtray - Ghent - Louvain-la-Neuve - Luxembourg

Manage your future,  
put your Capital at Work

We care for you! 30 years of Trust!
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HOOFDSTUK C: SYSTEMEN ROUTEOPDRACHT  

1. SYSTEEM PIJLEN KORTSTE EN PUNTEN  EEN NA KORTSTE ROUTE 

Expert- en Sportklasse:  Traject 1 

1. Vanaf de start tot de finish moet een aaneengesloten route worden geconstrueerd en gereden waarbij 
een aantal op de kaart staande pijlen en punten in nummervolgorde moeten worden opgenomen: 
a. Tussen de start en de eerste pijl en naar elke pijl toe dient de kortste route te worden geconstrueerd, 
b. Naar elk punt dient de op een na kortste route te worden geconstrueerd, 
c. Vanaf de laatste pijl tot de finish dient de kortste route te worden geconstrueerd, 
d. De aldus geconstrueerde route dient zo nauwkeurig mogelijk te worden gereden. 

2. Pijlen dienen in hun geheel, d.w.z. van de voet tot de punt van de pijl, in de geconstrueerde route te 
worden opgenomen. 

3. Het is toegestaan: 
a. Pijlen zijdelings op te rijden, 
b. Pijlen zijdelings te verlaten, 
c. Pijlen te raken of te kruisen op gelijk niveau, 
d. Reeds bereden pijlen nogmaals te berijden, 
e. Pijlen eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn, 
f. Punten eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn, 
g. Reeds bereden punten nogmaals te berijden 

4. Het is niet toegestaan pijlen in tegengestelde richting te berijden. 
5. Niet door een pijl bedekte kaartwegen en samenkomsten van kaartwegen mogen onbeperkt in alle 

richtingen worden bereden. 
6. Zogenaamde uitwasjes worden geacht op de juiste plaats en overeenkomstig de werkelijke situatie te zijn 

getekend. 
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VERZORGT DE MOOIE KWALITEIT DRUKWERK VAN DE ROUTEBOEKEN

ELK JAAR KOMEN ONZE RALLYSCHILDEN EN DEURFONTS VAN KOOS VISSCHERS
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2. SYSTEEM PIJLEN KORTSTE ROUTE  

Toerklasse:  Traject 1 

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.  

 
Voorbeeld  
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Dit jaar worden we voor zowel de lunch als de theepauze gastvrij ontvangen
bij Golfcentrum Dongen, Zandeweg 2, 5107 NM Dongen.

Dit jaar worden we voor zowel de lunch als de theepauze gastvrij ontvangen bij Golfcentrum
Dongen. De uitdagende 9-holes baan is zeer geschikt voor de beginnende als ook de gevorderde 
golfer. De landelijk aangelegde 9 holes golfbaan gaat op in de omliggende Brabantse natuur. De 
groenrijke fairways en greens worden goed onderhouden. Voor en na het golfen/oefenen kunt u ge-
bruik maken van onze horeca met prachtig uitzicht op de golfbaan. Maak van uw golfdag een gezellig 
uitje bij Golfcentrum Dongen. Zeven dagen per week, 362 dagen per jaar, staan wij voor je klaar! W
Conclusie is dat wij een zeer complete golfbaan zijn waarbij plezier en Brabantse gezel-
ligheid voorop staan. We zijn in 2018 en 2019 niet voor niets verkozen tot 2e beste golf-
baan van Nederland op gebied van prijs / kwaliteitverhouding. Kom langs en ervaar het zelf.

State of Art Store
Veemarktstraat 30
4811 ZG BREDA
Tel: 076 531 03 91

We zijn State of Art erg erkentelijk voor het, vanaf het allereerste 
begin van de BLR, ter beschikking stellen van poloshirts voor 
alle mensen die betrokken zijn bij de organisatie van de rally.

Voor de 15e keer op rij sluiten we de BLR af in het Ulvenhoutse bos bij De Fazant.

Wat zou de BLR zijn zonder een gezellige afsluiting van de dag zijn bij de Fazant? Na aankomst 
wordt u ontvangen met een borrel. Na het bekendmaken van de uitslag sluiten we de dag af met 
een heerlijk diner.
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3. SYSTEEM INGETEKENDE LIJN MET BARRICADES (BARIL)  

Expert- Sport- en Toerklasse:      Traject 2  

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.  

 
Voorbeeld:  

 

  

ZORGT DAT ALLE EQUIPES ONDERWEG VAN FRUIT ZIJN VOORZIEN 
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4. SYSTEEM GRENSBENADERING  

Expert- en Sportklasse:       Traject 3  

1. Van het begin tot het einde van dit traject moet een aaneengesloten route worden gereden waarbij de 
aangegeven grenslijn benaderd wordt zonder deze te kruisen.  

2. Het benaderen dient zodanig te geschieden dat in volgorde van belangrijkheid;  
a. het oppervlak tussen de grenslijn en de te rijden route zo klein mogelijk is (het louter en alleen 

heen en weer rijden over dezelfde weg geldt niet als oppervlak verkleinend);  
b. de route zo kort mogelijk is.  

3. De grenslijn dient rechtsom (met de wijzers van de klok mee) te worden benaderd. Dus in principe zo veel 
linksaf gaan.  

4. “Licht is rijden” hetgeen betekend dat indien één bermlijn van de kaartweg de grenslijn niet raakt, deze 
kaartweg gebruikt mag worden. 
 

Voorbeeld 
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5. SYSTEEM PUNTEN KORTSTE ROUTE  

Toerklasse:         Traject 3  

1. 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.  

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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VEEL PLEZIER TIJDENS  DE
BREDASE LIONS RALLY!

Vele ondernemers en particulieren hebben de vaak 

voor hun onbekende juridische terreinen al samen 

met de specialisten van Koch Advocaten verkend.. 

Wij navigeren u dan ook graag door haarspeld-

bochten, over off road paadjes èn we procederen 

waar mogelijk zonder omwegen. Bent u op zoek 

naar een resultaatgerichte partner die instapt  om 

het volgende juridische traject te gaan winnen? 

Rijd dan eens bij ons langs en maak een pitstop 

bij Liesbosstraat 45 in Breda of Molenstraat 10 te 

Roosendaal!

BEKEND TERREIN...

               www.kochadvocaten.nl

Vestiging Breda
Liesbosstraat 45
4813 BC Breda

Vestiging Roosendaal
Molenstraat 10
4701 JS Roosendaal

Postadres Breda | Roosendaal
Postbus 2005
4800 CA Breda 

T +31 (0)76 522 6470                         
F +31 (0)76 522 6413
info@kochadvocaten.nl


