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Reglement 

 

A: Algemeen deel  

A 1. VERKEER / ALGEMENE REGELS 

Uiteraard dient u zich op de route en zeker in de bebouwde kom als een normale verkeersdeelnemer 
te gedragen en u volledig te houden aan de geldende verkeersregels en –voorschriften. De route 
bevat smalle weggetjes waarop 2 auto’s elkaar niet of nauwelijks kunnen passeren. U bent verplicht 
sneller verkeer (ook deelnemers) achter u bij de eerstvolgende mogelijkheid de gelegenheid te geven 
u te laten passeren. 
Let bijzonder goed op bij gelijkwaardige kruisingen; minder uw snelheid. Bij gevaarlijke situaties staat 
de verkeersveiligheid voorop. Graag extra aandacht bij het kruisen van dubbele fietspaden met 
fietsverkeer van links en rechts. 
 

A 2. ROUTE INFORMATIE EN RITSYSTEMEN 

De route omvat 2 gescheiden delen. Bij de start ontvangt u het routeboek voor het eerste deel naar 
de lunch in restaurant Bargo Bredasebaan Bosschenhoofd. Het eerste deel van de route wordt 
aangegeven deels door beschrijvingen, deels door een kaartfragment. 
Na de lunch ontvangt u het routeboek voor het tweede deel naar het eindadres bij Ames op de 
Langeweg 350 te Zwijndrecht. U dient zich hiervoor op de aangegeven tijd (zie controlekaart) te 
melden bij startcontrole voor het tweede deel. Dit zal bij de uitgang van het restaurant zijn. 
Het tweede deel van de route (na de lunch) wordt aangegeven door zg Bol-Pijl tekeningen. 
In alle situaties is de opzet zo dat ook voor minder geoefende rijders het traject goed te volgen is, of 
bij verkeerd rijden weer op te pakken is. De wedstrijd elementen zijn opgenomen in de route en 
dienen door goede oplettendheid te worden opgemerkt.  
Alle situaties / beschrijvingen / tekeningen dienen in de volgorde van de route nummering te worden 
gereden. 
De rit wordt verreden over wegen die voor het openbare verkeer zijn opengesteld. Wegen 
(woonerven) bereikbaar via verhoogde inritten tellen ook mee. Door verkeersheuvels gescheiden 
rijbanen worden als één weg beschouwd.  
In-en uitritten (bedrijfs-of particulier terrein) worden niet als weg aangemerkt. Wanneer deze 
bereden moeten worden, wordt de term gelegenheid gebruikt.  
Het reglementaire deel van de rit wordt verreden in de gemeentes Zwijndrecht, Hendrik Ido 
Ambacht, Halderberge, Etten-Leur en Moerdijk. 
 

A.3 BESCHIKBARE TIJD EN GEMIDDELDE SNELHEID 

De rit is geen snelheidsrit, er is ruimschoots tijd beschikbaar voor de trajecten.  
Het eerste deel is ca 50 km en is gebaseerd op een gemiddelde snelheid van 20 km per uur. U kunt 
hier dus 2,5 uur over doen. Uiteraard hebben we in verband met de lunch een maximaal tijdschema. 
Iedereen wordt uiterlijk 3 uur na de starttijd geacht gearriveerd te zijn bij restaurant Bargo. Mocht u 
toch de weg kwijtgeraakt zijn, breek dan de route af en rijdt rechtstreeks naar restaurant Bargo  
zodat u de limiet van 3 uur niet overschrijdt voor het eerste deel. 
Het tweede deel na de lunch is ca 45 km lang en heeft een gemiddelde snelheid van 22,5 km per uur. 

U kunt hier dus ook 2 uur over doen. Ook hier is er een maximale tijd om u te melden bij het 

eindpunt (AMES ZWIJNDRECHT) namelijk 2,5 uur na uw starttijd na de lunch. 



__________________________________________________________________________________ 

 

Rotary Zwijndrecht Waal en Devel                                                                                                      Rally 2022 
2 

A 4. ROUTECONTROLES 

Routecontroles kunnen bestaan uit: 
Door de organisatie opgehangen (route) controlebordjes zijn vierkante of rechthoekige witte bordjes. 
Bij het passeren van zo’n bordje dient u de daarop voorkomende rode letter in het eerstvolgende 
lege vakje op uw controlekaart onuitwisbaar in te vullen. Een onbemande controle kan ook bestaan 
uit een oranje vlag met een aanwezige stempel waarmee u een afdruk plaatst in het eerstvolgende 
vrije vakje. 
Op de route komen ook bemande controles voor, waar u uw controlekaart ter aftekening dient aan 
te bieden. Deze zijn herkenbaar aan een oranje vlag. 
De onbemande controles bevinden zich alleen rechts van de weg. Bemande controles kunnen zowel 
links als rechts van de weg staan. 
 

A 5. CONTROLEKAART 

Naast een routeboek per traject, ontvangt u ook een controlekaart per traject. Het is de 
verantwoordelijkheid van de deelnemer ervoor te zorgen dat deze kaarten beschikbaar zijn en 
worden gebruikt. De letters/cijfers/stempels van de controles dient u direct enkellijnig en 
onuitwisbaar op uw controlekaart in te vullen in het eerstvolgende genummerde lege vakje. Ook 
antwoorden op vragen/opdrachten, die u in de routebeschrijving tegenkomt dient u steeds in het 
eerstvolgende lege vakje in te vullen.  
Veranderingen op de controlekaart zullen als het noteren van een foute controle worden 
beschouwd. Bij de finish dient u de controlekaart direct in te leveren bij de finish-official. 
 

A.6 STRAFPUNTEN 

Het wedstrijdsysteem kent de volgende strafpunten: 
 a) Het missen of in onjuiste volgorde op de kaart invullen of veranderen van een controle, het 

noteren van een niet bestaande of foutcontrole, per gemiste / verwisseling / foute controle:  
30 strafpunten. 

 b) Invullen van de controlekaart met potlood of andere uitwisbaar schrift : 30 strafpunten. 
 c) Voor het niet of fout beantwoorden van vragen: 10 strafpunten per vraag. Traject 1, 10 

strafpunten per afwijking van het goede antwoord. 
 d) Aankomen na de aangegeven ideale tijd van 2,5 uur voor traject 1 en 2 uur voor traject 2 geeft 

5 strafpunten per minuut. 
Het klassement wordt aan de hand van de ontvangen controlekaarten door de rekenkamer 
vastgesteld. Bij vragen over de uitslag kunt u bij hen terecht. Vervolgens is hun beslissing bindend en 
er bestaat verder geen mogelijkheid van beroep of protest. Bij gelijk aantal strafpunten wordt de 
ideale eindtijd meegenomen in de einduitslag. De equipe die het dichtst bij de ideale eindtijd is 
geëindigd krijgt  dan een strafpunt minder. 
 

A.7 UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID 

Door ondertekening van het inschrijfformulier en/of deelname aan dit evenement gaan de 
deelnemers (bestuurder en reisgenoten) akkoord met het navolgende: 
De organisator, officials en medewerkers zijn tegenover de deelnemers (bestuurder en reisgenoten) 
niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot deelneming aan dit evenement 
mocht ontstaan, terwijl deze deelnemers de organisatie, officials en medewerkers vrijwaren voor 
schade en aansprakelijkheid jegens derden en ter zake afstand doen van elk beroep op rechterlijke 
instanties. Bovendien verklaren deze deelnemers dat zij tijdens de deelneming aan de rit verzekerd 
zijn tegen aansprakelijkheid, zowel privé als in de zin van Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen. 
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B:          AANVULLEND  REGLEMENT TRAJECT  1 
 

Traject 1 : Oriëntatie en pijlen rit 

 

B 1. NADERE UITLEG 

Het eerste deel omvat routebeschrijvingen en 1 kaartfragment met ingetekende routepijlen.  
De gemiddelde snelheid over het gehele traject is 20 km per uur en de lengte 50 kilometer, zodat de 
normale duur 2,5 uur is. 
U dient zich echter uiterlijk 3 uur na uw starttijd te melden bij Restaurant Bargo in Bosschenhoofd. 
 

B 2. OPDRACHTEN 

De opdrachten dient u in nummervolgorde uit te voeren. Op zoek naar oriënteringspunten en tot het 
moment dat u de opdracht kan uitvoeren volgt u de bereden rijweg. Bij onuitvoerbare opdrachten 
volgt u de bereden rijweg tot u opgevangen wordt door een controle. Bij splitsingen en einde weg 
situaties waar u geen opdracht kan uitvoeren houdt u hetzelfde wegdek aan. 

B 3. WEGEN  

Zichtbaar doodlopende wegen tellen niet mee en worden als niet aanwezig beschouwd. Dit geldt ook 
voor wegen met het verkeersbord voor doodlopende weg en een weg met een bordje met de tekst 
DLW. Parkeerterreinen bij start- en finishlocaties gelden als reglementair te berijden wegen en niet 
als doodlopende weg. De opdracht einde weg slaat steeds op situaties waarbij men een gedwongen 
keuze heeft links- of rechts af te slaan.  
 
Voorbeelden van wegsituaties en bijbehorende routeopdrachten: 
D → A : viersprong L of 1e weg L 
E → B : 1e weg L of 1e weg schuin L 
F → C:  1e weg L 
C → F:  einde weg R of 1e weg R 
G →H:  driesprong R of splitsing R of 

   einde weg R of 1e weg R  
H → I:   1e weg L of 1e weg scherp L 
H → K:  geen aanduiding  

(invloeier, bijvoorbeeld bij op- en afritten van dijken). 
 
 

B 4. AANDUIDINGEN 

 
Alle aanduidingen bevinden zich aan de rechterkant van de weg of recht voor u. Is de aanduiding een 
gebouw, voorwerp of afbeelding daarvan staat dit in kleine letters op de routebeschrijving. Is de 
aanduiding een tekst dan staat deze tussen aanhalingstekens en in hoofdletters. Bestaat de tekst uit 
meer woorden dan op de routebeschrijving genoemd, dan wordt tenminste het 1e woord genoemd 
gevolgd door enz. Dus: 
 
- school   betekent een schoolgebouw of afbeelding daarvan 
- “ SCHOOL “  betekent het woord school 
- “ SCHOOL “ enz. betekent een tekst waarvan het woord school het eerste 

woord vormt 
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B 5.  AFKORTINGEN 

R  - rechts    L  - links 
DLW  - doodlopende weg  1e  - eerste 
DMP, dmp - doorgaan met punt  2e  - tweede, enz. 
VRW, vrw - voorrangsweg, voorrangssituatie H                    - huisnummer 
 

B 6. HERORIËNTATIE 

In de routebeschrijving bevinden zich heroriënteringspunten. Dit zijn aanduidingen (meestal 
straatnamen) die u weer op de route kunnen brengen als het mis is gegaan. Deze aanduidingen staan 
steeds tussen haakjes in een cursief lettertype  en behoeven niet te voldoen aan de reglementaire 
bepalingen. 
 

B 7. CONTROLEVRAGEN  

Bij de bemande controles kunnen vragen worden gesteld van algemene aard of over de gereden 
route. Hiervan noteert de controlepost dan de uitslag op de controlekaart. 
 

B 8. PIJLENRIT  

U ontvangt  een kaartfragment, waarop een aantal genummerde pijlen is ingetekend. De tekenwijze 
van kaartwegen en betekenis van kaarttekens wordt in een legenda bij het kaartmateriaal nader 
verklaard. De legenda is tevens vooraf te raadplegen op de website van Rotaryrally: 
www.rotaryrally.nl . 
 
Tussen de pijlen onderling en tussen de laatste pijl en de finish moet de kortste aaneengesloten 
route worden gereden, waarbij op de kaart staande pijlen in nummer volgorde zijn opgenomen. 
Hierbij geldt:  
 

• Er dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van op de kaart voorkomende 
 wegen, met uitzondering van autosnelwegen. Blijkt tijdens het rijden dat de 

geconstrueerde route over een doodlopende weg voert, dient deze wel zo lang als mogelijk 
bereden te worden. 

• Op de kaart voorkomende teksten en tekens, zoals bijvoorbeeld gebruikt voor spoorwegen, 
wegnummering, wegwijzers en hoogspanningsleidingen, blokkeren een kaartweg niet, er 
mag dus ‘doorheen’ gereden worden.  

• Pijlen dienen op nummervolgorde in de route te worden opgenomen. Pijlen dienen in hun 
geheel d.w.z. van de voet tot de punt bereden te worden 

• Het is niet toegestaan: 
 O reeds bereden pijlen in zijn geheel nogmaals te berijden, 
 O pijlen in zijn geheel eerder te berijden dan zij aan de beurt zijn, 
 O pijlen in tegengestelde richting te berijden. 

• Het is wel toegestaan: 
 O Een gedeelte van een reeds bereden pijl of pijl die nog bereden moet worden 

nogmaals of eerder te berijden alleen in de richting van de pijl. 
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• Wanneer (een deel van) een pijl of een kaartweg niet bereden kan worden, dient 
omgereden te worden om de route zo kort mogelijk na de onderbreking weer op te nemen, 
keren is daarbij niet toegestaan. De omrijroute dient zo kort mogelijk te zijn, waarbij delen 
van pijlen nogmaals bereden mogen worden maar nooit tegengesteld.    

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

• Kaartwegen worden begrensd door zogenaamde bermlijnen. Bermlijnen mogen niet 
worden gekruist. 

 

B 9. CONTROLES 

 
Blauwe vlag, bemand of onbemand, L of R van de route geplaatst: 

• Start of finish van een traject. Bij bemande posten controlekaart laten aftekenen, bij onbemande 
posten instructies uit de routebeschrijving opvolgen. 

Oranje vlag, bemand, L of R van de route geplaatst: 

• Routecontrole, stoppen om kaart af te laten stempelen. 
Oranje vlag, onbemand, uitsluitend R van de route geplaatst: 

• Routecontrole, vlag met stempel en stempelkussen. U dient zelf in het  eerstvolgende vrije vakje 
van de controlekaart te stempelen. 

Controlebordje  

• Routecontrole, in traject 1 en 2 uitsluitend R van de bereden route. De in het vierkante vakje 
voorkomende rode letter noteren in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart.  

 
Op controlebordjes kunnen codes voorkomen volgens onderstaande tabel: 
 
HK  - hier keren   DMP                   - doorgaan met punt 
1R  - eerste weg R   1L  - eerste weg L 
2R  - tweede weg R   2L  - tweede weg L 
(enz. met 3R,  4R,…….)    (enz. met 3L,   4L,…….) 
ER  - einde weg R   EL  - einde weg L 
VRW R  - voorrangsweg R  VRW L  - voorrangsweg L 
 
Voorbeeld:  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP DE VOORBEELDEN VAN CONTROLEBORDJES BIJ DE OFFICIALTAFEL IN 
ZWIJNDRECHT, VRAAG ZONODIG OM UITLEG !! 
 

In de cirkel kan een getal voorkomen. Dit getal 

duidt op het nummer van de routebeschrijving, 

waarmee u door moet gaan nadat u de 

opdrachten volgens de codes heeft uitgevoerd.  

 

De codes en het getal hebben alleen een 

betekenis in de oriëntatierit. 
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       Nog enkele voorbeelden: 
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Wit controlebordje 
Letter A noteren op de controlekaart  en route 
verder vervolgen 

 
Wit controlebordje 
Letter H noteren op de controlekaart en verder 
gaan met punt 15 van de routebeschrijving 

 
Wit controlebordje 
Letter R noteren op de controlekaart en 
vervolgens keren, daarna 2e weg rechts en 
daarna einde weg links. 
Indien u dit uitgevoerd heeft gaat u verder met 
punt 24 van de routebeschrijving 
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C: Aanvullend reglement traject 2 

Traject 2 : Het Bolletje – Pijltje systeem 

C 1. UITLEG VAN HET BOLLETJE – PIJLTJE SYSTEEM 

Traject 2 van de lunch naar het eindpunt bestaat geheel uit het zg bolletje-pijltje systeem. 
Dit omvat per trajectpunt een schetsje dat de wegsituatie aangeeft. Het schetsje geeft de wegen met 
lijntjes aan en in de goede hoek. U rijdt de bereden weg tot u op het punt komt waarop u de situatie 
herkent in het schetsje. De schetsjes hebben geen bepaalde schaal of verhouding.  
Onderstaand enkele voorbeelden hoe de wegsituatie vertaald wordt naar een bolletje-pijltje tekening 
 

 

     

 

 

 

 

 

_  

 

 

  

 

      

 

      

 

     

U komt bij de situatie aan op het bolletje, dat steeds aan de onderkant van de tekening staat en u dient 
verder te rijden in de richting die de pijl aangeeft. Als de tekening meerdere mogelijkheden biedt om de 
route te rijden, dient u op de tekening de langst mogelijke route te rijden, waarbij alle wegen slechts  
eenmaal mogen worden bereden. (uiteraard voor zover de verkeersregels dit toelaten, dus nooit een  
rotonde tegengesteld rijden).Uitzondering hierop is indien in het vak van de tekening de letter L is 
vermeld. Dan dient de kortste route te worden gereden.  
Elke tekening geeft als indicatie de afstand aan vanaf de vorige route situatie in meters (inter) en de 
totaal afstand vanaf het startpunt. Dit om de herkenbaarheid van de situatie makkelijker te maken. 
Tevens wordt er in een aantal gevallen de straatnaam ter controle genoemd. 
 

C 2. LEGENDA BIJ DE BOL-PIJL TEKENINGEN 

 
                                                                                 (dit geldt als routecontrole zie C4 onder b) 
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C 3. AFSTANDEN 

De in het routeboek bij de tekeningen vermelde afstanden zijn globaal gemeten aan de hand van een 
doorlopende teller. Ter verduidelijking is zo nodig in de routeaanduiding nadere informatie 
opgenomen. 
 

C 4. WEDSTRIJDSYSTEEM 

Routecontroles kunnen bestaan uit: 
a) In dit traject komt u dezelfde witte (route) controlebordjes tegen als in het eerste traject en  

gelden dezelfde regels (zie Algemeen Reglement A 4 en B 9) 
Ook op dit traject kunt u bemande route controles tegenkomen, waar u uw controlekaart ter 
aftekening dient aan te bieden. Deze zijn herkenbaar aan een oranje vlag en kunnen zowel 
links als rechts van de route staan. 

 
b) Straatnaam bordjes 

In sommige bol-pijl tekeningen treft u een aanduiding aan van een (straatnaam) bordje of 
wegwijzer zoals getekend bij de legenda (zie C2 ). De richting en plaats in de tekening geeft aan 
welk bordje wordt bedoeld. Bij het passeren van het bordje dient u de laatste letter of cijfer 
van de tekst op het bordje te noteren in het eerstvolgende lege vakje van uw controlekaart. 
Deze staan uitsluitend langs de te berijden route en kunnen zowel links als rechts hiervan 
staan. 

        
c) Fotoblad 

U ontvangt 2 bladen met 6 foto’s. De situaties die zijn afgebeeld bevinden zich uitsluitend 
rechts van de te berijden rijbaan. Vanaf routepunt 1 kunnen deze zich voordoen. Na punt 24 
komen ze niet meer voor. Op het moment dat u de situatie herkent waar deze is genomen, 
schrijft u het nummer van de foto in het eerste vrije vakje van de controlekaart. De foto’s staan 
wel in willekeurige volgorde. Rijdt rustig, u hebt alle tijd en kijk goed om u heen, de foto’s zijn 
goed herkenbaar en maken deel uit van de wedstrijduitslag  (worden als controlepunt 
beschouwd). 

 
Bij de bemande controles kunnen vragen worden gesteld die direct beantwoord dienen te worden. 
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