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Beste sportvriend(in), 

 
Graag nodigen we je uit tot  
deelname aan de 
 
34e PIERENRIT 
 
Zaterdag 9 oktober 2021 
 
 
 
De aard van de rit is voor de A- en B-klasse: Pijlen en Punten  
 
De 1e deelnemer start om 12.01 uur 
De rijtijd bedraagt: 3 uur      
De gemiddelde snelheid is: A-klasse  30 km/uur 
            B-klasse  27 km/uur 
                                                              
De uitzetter is:     René Hartman  
De controleurs zijn:     Piet en Patrick van Rijckevorsel 
 
Inschrijving:      vooraf via website www.baronierijders.nl  
Betaling:      vooraf via bankoverschrijving 
 
Start/finish locatie     Café Buitenlust 
       Huisakkerstraat 2,  

4891 ZM te Rijsbergen 
       Telefoon 076-5961281 
 
ALGEMEEN 
 
1. Houd je aan de meest actuele corona maatregelen en adviezen (www.rijksoverheid.nl/corona). 
2. De rit wordt verreden volgens: 

• De meest recente versies van de reglementen van de NRF, nl. NRR, ATRR, TRK, URK en 
RNRK. 

• Alle jurisprudentie en uitspraken op genoemde reglementen. 
• Dit Bijzonder Reglement en alle door de organisatie te verstrekken aanvullingen en/of 

wijzigingen. 
3. Deze rit is aangemeld bij de gemeente Zundert. 
4. Opdrachten van controleurs of op controles moeten met voorrang uitgevoerd worden, ook al 

zijn die in strijd met dit reglement. 
5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de controleur in overleg met de 

uitzetter. 
 
 
BIJZONDER REGLEMENT 
 
A. KAARTMATERIAAL 
 
Op uw starttijd ontvangt u 2 kaartfragmenten. De kaarten hebben een schaal van 1:40.000. Op de 
fragmenten zijn een aantal pijlen en punten ingetekend. Punten zijn voorzien van een zwarte cirkel. 
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Onder elke pijl (of gedeelte daarvan) en punt wordt geacht een weg te liggen. Er dient uitsluitend 
op het aan de beurt zijnde fragment te worden gereden. De overgangen van kaart 1 naar kaart 2 
en andersom zijn op de kaartfragmenten aangegeven. 
 
B. ROUTEOPDRACHT 
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 moet 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 één na kortste route te worden geconstrueerd, 
c. Van het laatste punt tot de finish dient de kortste route te worden geconstrueerd, en 
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 meegaand 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 raken en 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. 
 
C. HERCONSTRUCTIE 
1. Indien de geconstrueerde route niet kan of mag worden bereden dient men te herconstrueren 

volgens het TRK 2 artikel 8a. 
2. Voor de herconstructie gelden dezelfde regels als van de routeopdracht B3, B4 en B5. 
3. Indien een herconstructie niet kan of mag worden bereden, vervalt deze herconstructie verder 

geheel. Men dient vanaf het punt van onderbreking een nieuwe herconstructie te maken met 
inachtneming van het bovenstaande. 

 
D. VOORKENNIS. 
Conform het TRK deel 2 art 9. 
    
E. VERANDERDE WEGAANSLUITINGEN. 
Volgens het TRK deel 2 art 10.b.  X = 50 meter 
Wegaansluitingen binnen een rode cirkel worden geacht overeen te komen met werkelijke situatie. 
 
F. NIET OP DE KAART VOORKOMENDE WEGEN. 
Volgens het TRK deel 2 art 10.c.   Y = 50 meter 
 
 

Uitzetter, controleurs en bestuur wensen je een prettige, sportieve en succesvolle middag toe! 
 

Tot ziens op 9 oktober 2021,  
 
 

ASC De Baronierijders 


