
KAARTLEZEN

INGETEKENDE LIJN

WAT IS DAT ?

HOE RIJ JE DAT ?

ZO DOE JE DAT !



Algemeen.

Kaartlezen is na bol-pijl de tweede grote pijler van de oriëntatiesport. Hierbij krijgt de
deelnemer een stuk van een kaart. Hierop kan de inrichter al verschillende
aanduidingen hebben aangebracht, al naargelang van het systeem van kaartlezen dat
hij wil gebruiken. Het kaartlezen heeft namelijk vele verschillende varianten. Meestal
wordt een rit uitgezet door gebruik te maken van enkele verschillende systemen, die
dan meestal met elkaar verbonden worden door een kort stukje bol-pijl. Enkele van de
belangrijkste systemen zijn : ingetekende lijn (zonder of met blokkeringen), puntenrit,
pijlenrit, blinde lijn, grensbenadering en pijlenbenadering. Bij elke kaart zal de
inrichter je vertellen volgens welk systeem hij het parkoers uitgezet heeft, en welke
wegen je mag gebruiken. Ook dient hij te vermelden volgens welke schaal de kaart is
opgesteld, zodat je de afstanden van de kaart kan omzetten naar de werkelijke
afstanden.

Welke kaart wordt gebruikt ?

Elke kaart geeft een stuk van het aardoppervlak weer. Daarop staan dan ook de
wegen, paden en herkenningspunten zoals watertorens, kerken, windmolens, serres,
waterlopen, enz. Meestal maken we gebruik van de zogenaamde topografische
kaarten (welke beter gekend zijn onder de naam : stafkaart). Deze kaarten kunnen dan
nog in verschillende schalen gebruikt worden. Meestal gaan we gebruik maken van
een schaal 1/10.000 of 1/25.000 of 1/50.000 .
VB. Op een schaal van 1/10.000 meten we de lengte van een straat en komen uit op 4
cm. Wanneer we dit even omrekenen betekent dit : 4 cm x 10.000 = 40.000 cm of 400
meter.

Er bestaan nog andere soorten van kaarten (Michelin, De Rouck, gemeenteplan, enz),
maar deze worden maar zelden gebruikt in de oriëntatiesport. Wat wel kan gebeuren
is dat de inrichter een verouderde kaart gebruikt heeft. Dit heeft dan tot gevolg dat
niet alle wegen die er in werkelijkheid blijken te liggen, ook op de kaart staan. Men
mag in alle gevallen alleen maar wegen gebruiken die op de kaart van de inrichter
staan. Hiervoor moet men dus wel goed uitkijken.

Kaartleesbenodigdheden.

Enkele zaken gebruikten we al bij het bol-pijl rijden : een klembord, enkele balpennen
(geen rood), een kaartleeslampje, enkele markeerstiften, een rekenmachine en een
chronometer of een uurwerk. Een potlood met gom, een vergrootglas (met of zonder
ingebouwd lampje) en een meetlatje (eventueel reeds uitgezet volgens 4 verschillende
schalen zodat rechtstreeks in werkelijke meters kan afgelezen worden) zijn hier
enkele heel nuttige attributen.

Herkenningspunten.

Een stafkaart staat vol met tekens, symbolen, wegen en paden. Om zo veel mogelijk
gegevens van de kaart te kunnen gebruiken tijdens het rijden, is het wel aangeraden
dat men deze symbolen kent. Zo kan een navigator een herkenningspunt doorgeven
aan zijn piloot waardoor deze onmiddellijk een bijkomende bevestiging heeft dat men
bijvoorbeeld aan het juiste kruispunt staat. Omgekeerd kan een piloot ook



herkenningspunten doorgeven die hij ter plaatse ziet, waarna de navigator dit kan
controleren op zijn kaart. Deze tekens en symbolen staan op elke stafkaart vermeld.
Indien je geen stafkaart hebt, doe je er best aan om een copie van deze symbolen te
pakken te krijgen zodat je deze informatie kunt gebruiken.

INGETEKENDE LIJN

 Dit is de eenvoudigste vorm van kaartlezen en is dan ook de basis waarop alle
andere systemen eigenlijk gebaseerd zijn. De inrichter bezorgt de deelnemers een
stuk van een kaart met de vermelding van de schaal. Hiermee kan de deelnemer
dan de route rijden tussen de start van dit gedeelte en de finish.

 Het is dus simpel. Van de start begint men de lijn op de kaart te volgen in de
richting van de finish. Men mag deze lijn NOOIT in tegengestelde richting gaan
berijden. Onder elke deel van deze lijn ligt een kaartweg.

 De lijn die de inrichter op de kaart heeft getekend, beslaat de volledige breedte van
de weg die er onder ligt. Dit wil zeggen het volledige linker en rechter rijvak. Dit
kan van belang zijn bij het bepalen van de juiste route.

 De navigator leest dus de kaart. Dit wil zeggen dat hij de informatie van de kaart
gaat omzetten in taal, zodat de piloot weet hoe hij moet rijden en wat hij kan
verwachten. VB. Na 400 meter slaan we aan een kruispunt links af,
en aan de overzijde van dit kruispunt staat op de rechterhoek een kapel.
Onderweg kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de piloot ziet dat hij onder een
hoogspanningslijn doorrijdt, wat hij dan doorgeeft aan de navigator. Deze kan dan
controleren of hij deze hoogspanning ook op zijn kaart vindt.

 Men rijdt de ingetekende lijn van de start in een ononderbroken geheel naar de
finish. Dit wil zeggen dat men niet mag keren onderweg. Wanneer de inrichter een
plein volledig heeft ingetekend, moet men de kortste route zoeken om dit plein
volledig te berijden zonder dat men een stukje gaat tegenrijden.
Wanneer de ingetekende lijn zichzelf kruist of raakt, dan kan de inrichter er een
pijl naast zetten om de richting aan te geven volgens welke hij voorziet dat je de
ingetekende lijn volgt. Wanneer hij geen richting aangeeft moeten we steeds de
kortste weg zoeken.

 De inrichter zal dankbaar gebruik maken van pleintjes, bomen en kleine ommetjes
die zich in de realiteit voordoen. Daarvoor zal hij heel fijn deze ommetjes opnemen
in zijn ingetekende lijn. De kleine bultjes of hoekjes in de ingetekende lijn
betekenen dus zeker niet dat hij daar even gebibberd heeft. Op zulke plaatsen zal
hij dus zeker ook een controle plaatsen. Ofwel zet hij deze op de juiste route om te
kijken of je het ommetje gezien had. Ofwel kan hij ook de controle op de foute
route zetten en zo controleren of je over de foute route gereden hebt, of dat je het
ommetje genomen hebt en daardoor niet langs deze controle gekomen kunt zijn.

 De navigator kan dus best voor aanvang van dit stuk kaartlezen zijn kaart goed
bestuderen. Waar hij vermoed dat er zo een ommetje is, dan kan hij dat markeren
op zijn kaart met één van zijn markeerstiften. Meer zelfs, alle zaken die volgens
hem heel nauwkeurig moeten gecontroleerd worden kan hij voor de start zo al
aanduiden.

 De verboden wegen zijn dezelfde als bij bol-pijl. Een onverharde weg mag echter
gebruikt worden als de ingetekende lijn er over gaat. Een weg met een bord van
doodlopende weg mag ook bereden worden wanneer de ingetekende lijn er door
gaat.

 https://www.rallynews.eu/index.php/s-blinde-lijn




