
Geachte sportvriend(in) 
 
Namens het bestuur nodig ik u uit tot 
deelname aan de 
 

4e  Snertrit 
 
die verreden zal worden op 
 
ZATERDAG 11 december 2021 

 
LET OP (1): RIT IS OMGEZET NAAR RALLYCHECK-RIT; installeer Rallycheck-app 
LET OP (2): AANGEPASTE STARTTIJD i.v.m. niet doorgaan Algemene Ledenvergadering 2021 
 
De aard van de rit is voor de C-klasse:  Baril 
 
De rijtijd bedraagt:     3 uur. 

Start bij startwagen* op parkeerterrein t.h.v.  
Kapittelstraat 15 te Gilze  
(ca. 150 m vanaf De Hof van Gilze –  
Steenakkerplein 2 te Gilze) 
 

Starttijd:      tussen 12.01 en 12.30 uur (het starten van de  
Rallycheck-app bepaalt uw starttijd) 

  
De gemiddelde snelheid is:     24 km/uur. 
 
De uitzetters zijn:     Mark Kleijn en Ruud Suykerbuyk 
De rit is gecontroleerd door:    Patrick van Rijckevorsel 
 
Inschrijving:      alleen via website www.baronierijders.nl  

(er is géén starttafel voor inschrijvingen 
aanwezig. Wedstrijdkaart af te halen bij 
startwagen*) 
 

* Startwagen van Mark, Ruud en Patrick herkenbaar aan blauwe startvlag en ritpijl. 
 
ALGEMEEN 
1. Houd je aan de meest actuele corona maatregelen en adviezen (www.rijksoverheid.nl/corona). 
2. De rit wordt verreden volgens de reglementen van de NRF: 
- de meest recente versies van het NRR, het ATRR, het TRK, het URK en het RNRK; 
- alle op genoemde reglementen uitgegeven jurisprudentie en uitspraken; 
- dit bijzonder reglement en alle nog door de organisatie te verstrekken aanvullingen en/of 

wijzigingen. 
3. Deze rit is aangemeld bij de gemeente Gilze en Rijen. 
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 wedstrijdleiding (uitzetter in 

overleg met controleur). 

 
BIJZONDER REGLEMENT 
A.   CONTROLES EN OPDRACHTEN 
1. Conform TRK artikel 1.d. en onderstaande aanvulling:  
 XO: viersprong oversteken; 

DP: dwangpijl met daarop volgend de richting linksaf, rechtsaf of rechtdoor; 
2. Er zijn geen zogenaamde ‘scherprijders’ geplaatst.    

http://www.baronierijders.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/corona


 
B.   KAARTMATERIAAL 
1. Op uw starttijd ontvangt u een bindend kaartfragment schaal 1:40.000.  
2. Voor de C-klasse worden alle wegaansluitingen geacht over een te stemmen met de 

werkelijkheid. 
 
C.   ROUTEOPDRACHT 
1. Een op de kaart ingetekende lijn dient in de aangegeven richting van de start naar de finish 

van het traject zo nauwkeurig en zo lang mogelijk ononderbroken te 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 en overeenkomstig de berijdbare situatie ter plaatse te zijn getekend. 
4. 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 kaartwegen voor de barricade 

wordt verlaten; 
 de ingetekende lijn op de eerst mogelijke samenkomst van kaartwegen na de barricade weer 

wordt voortgezet; 
 de nevenroute zo kort mogelijk is.   
5. In de nevenroute mogen delen van de ingetekende lijn worden opgenomen, maar alleen in 

voorwaartse richting. 
6. De ingetekende lijn en de nevenroutes samen vormen de geconstrueerde route. 
7. Kruisen of raken van de ingetekende lijn en nevenroutes, ook tegengesteld, is toegestaan. 
 
D. HERCONSTRUCTIE 
1. Indien de geconstrueerde route niet kan of mag worden gereden, moet via kaartwegen een 

zodanige herconstructie worden gemaakt dat in volgorde van belangrijkheid: 
de geconstrueerde route op de eerstvolgende samenkomst van kaartwegen (=opnamepunt) in 
de geconstrueerde rijrichting wordt voortgezet; 
de gekozen herconstructieroute zo kort mogelijk is; 
Keren is hierbij niet toegestaan, tenzij na een keercontrole of een opdracht. 

2. Bij de herconstructie gelden dezelfde bepalingen voor het gebruik van wegen en 
samenkomsten van wegen als bij de routeopdracht. 

3.  Indien een herconstructieroute 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. 

5. De barricade blijft blokkeren. 
    
E.  VOORBEELD 

Op onderstaand voorbeeld wordt de ingetekende lijn (a-b-c-f-h-i) ter plaatse van c-f 
geblokkeerd door een baril. 

 
 De nevenroute waarbij de ingetekende lijn op de laatst mogelijke samenkomst van 

kaartwegen voor de barricade wordt verlaten en de ingetekende lijn op de eerst mogelijke 
samenkomst van kaartwegen na de barricade weer wordt voortgezet loopt via c-d-e-f. 

 De hoofdroute wordt daarmee a-b-c-d-e-f-h-i. 
 De route a-b-h-i is korter maar daarbij worden stukjes van de ingetekende lijn overgeslagen en 

is dus onjuist. 
 



De uitzetters, de sportcommissaris en het bestuur wensen u een prettige, sportieve en succesvolle 
middag toe.  
 
Tot ziens op 11 december, ASC de Baronierijders. 


