
PUNTENRIT
PIJLENRIT

WAT IS DAT ?

HOE RIJ JE DAT ?

ZO DOE JE DAT !



Algemeen.
Een pijlenrit en een puntenrit gelijken erg op mekaar. Op een kaart staan genummerde
punten of pijlen. Het is de bedoeling van start naar punt/pijl 1 te rijden, dan naar 2 en
zo verder tot men na het laatste punt/pijl naar de finish rijdt. De inrichter geeft ook
aan welke wegen je mag gebruiken om de route uit te tekenen.

Puntenrit.

Op de kaart zijn dus verschillende punten aangebracht. Deze kunnen worden
voorgesteld door een genummerd bolletje of een genummerd pijltje waarbij de
pijlpunt dan als het te rijden punt moet worden gezien.

* Vrije route.
- De inrichter wil dat je de punten in nummervolgorde gaat berijden. Daarbij is het
niet van belang welke route je daarvoor kiest. De inrichter kan dus geen controles
plaatsen onderweg omdat je niet verplicht wordt van de kortste route te gebruiken. In
dit geval worden de controles op de punten zelf gezet. Daarbij moet men dan goed
uitkijken waar het punt zich exact bevindt.
- De punten, en dus ook de controles, kunnen zowel rechts als links van de weg staan.
- Om het moeilijker te maken kan de inrichter hier gebruik maken van controles die
niet op de juiste plaats staan (BV. aan de verkeerde kant van de weg, voor de kapel en
niet er achter, enz). Alleen de controles die op de plaats staan die volgens de kaart
wordt aangegeven mogen genoteerd worden op de controlekaart. Alle andere
controles worden niet genoteerd : deze zijn vals voor U, maar kunnen wel juist zijn
voor een andere klasse die daar ook voorbij komt.
- Het is wel zo dat op elk punt geen controle hoeft te staan. De inrichter kan
bijvoorbeeld 14 punten op zijn kaart zetten, en maar 10 controles op deze punten
zetten. Daardoor zullen er 4 punten op je kaart staan die geen controle hebben. Toch
moet men steeds goed opletten op de punten en beter goed rondkijken waar men denkt
dat het punt zich juist bevindt.
- De inrichter heeft wel de kortste route over dit trajekt opgemeten. Aan de hand
daarvan heeft hij de tijd bepaald die je over dit traject nodig hebt. Het komt er echter
op aan om zo een vlot mogelijk te rijden route te nemen. Wanneer men een route
uitzet die wat langer is, maar waarbij men niet moet keren, dan komt men dikwijls
sneller vooruit.

* Kortste route.
- Een puntenrit met de kortste route vraagt al wat meer van de deelnemers. Men rijdt
de punten ook in nummervolgorde, maar men moet nu de kortste route bepalen tussen
elk opeenvolgend punt. In een punt aangekomen, mag men niet keren omdat dat de
kortste route naar het volgend punt is. Men moet een aaneengesloten route uittekenen
zonder te keren.
- Omdat er maar één kortste route bestaat tussen elke twee punten, kan de inrichter nu
wel controles zetten op de route. Deze controles moet je dan ook noteren op je
controlekaart omdat je daarmee kunt aangeven dat je de kortste route gevolgd hebt.
- De inrichter kan controles zetten op de punten zelf, maar meestal wordt dit niet zo
veel toegepast omdat het uittekenen en rijden van de kortste route hier belangrijker is.
Wanneer de inrichter toch controles op de punten geplaatst heeft, dan zal hij dat wel
melden in de briefing.
-- De punten staan niet steeds op een weg. We rijden steeds over de weg die het kortst
bij het punt ligt. De afstand wordt gemeten van de rand van de weg tot het punt. Of



we dan over de weghelft rijden die het kortst bij het punt gelegen is, speelt geen rol.
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In dit voorbeeld speelt het geen rol of we nu van rechts naar links rijden of
omgekeerd. Het volstaat dat we de weg nemen die het kortst bij het punt ligt. Wel
belangrijk is dat we de weg berijden in de richting die ons de kortste route oplevert
van punt 3 naar punt 4.
Pijlenrit.

- Een inrichter kan gebruik maken van twee soorten van pijlen. Ze zijn beide
toegelaten maar bieden hem meer mogelijkheden zoals je na het lezen van de tips
hieronder wel zult verstaan.
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- Op onze kaart zijn nu een aantal genummerde pijlen aangebracht. Die moeten we in
opgaande nummervolgorde berijden. We rijden over de pijlen van de voet naar de
punt, juist zoals een ingetekende lijn. Dit betekent dat we niet tegen de richting van de
pijl mogen rijden, en dat we alle hoekjes en bultjes in de pijl moeten bekijken omdat
daar ook wel eens pleintjes en zo meer kunnen liggen.
- Tussen de start en de voet van pijl 1 moeten we dus zelf een route tekenen. Deze
route moet ons op de kortste manier naar de pijl voeren. Zo gaan we voort. Tussen de
punt van pijl 1 en de voet van pijl 2 tekenen we terug de kortste route. Dit doen we tot
we aan de punt van de laatste pijl zijn gekomen. Vandaar tekenen we de kortste route
naar de finish.
- De inrichter bepaalt op voorhand of je de route over een pijl mag tekenen voor hij
aan de beurt is (het kan zijn dat dit voorkomt om de kortste route te kunnen tekenen).
Dit geldt ook om de route te tekenen over een pijl die al aan de beurt geweest is.
Pijlen mogen alleen in voorwaartse richting bereden worden. Wanneer we nu een pijl
raken met de route die we uittekenen, of we kruisen een pijl, dan beschouwen we dit
als voorwaarts berijden. In dat geval moet de inrichter dus bepaald hebben dat je een
pijl in de route mag opnemen.
- Vermits er maar één route als de kortste kan aanzien worden, kan de inrichter zijn
controles terug overal plaatsen. Alle controles die je tegenkomt, zowel op de pijlen als
op de route tussen de pijlen, moeten dus op je controlekaart genoteerd worden.
- Een inrichter kan ook kiezen voor een combinatie van pijlen en punten. Zo kan men
bijvoorbeeld een route tekenen van start naar pijl 1, pijl 2, punt 3, pijl 4, punt 5, punt 6
en de  finish.

Enkele tips.

* Ook hier heeft de inrichter weer verschillende mogelijkheden om de deelnemers op
het verkeerde been te zetten. Op de pijlen zelf kan hij gebruik maken van de hoekjes
en ommetjes waarbij piloot en navigator goed moeten uitkijken om de juiste route te
vinden.

 Ook kan hij het begin van de pijl nog juist in een zijstraat of achter het pleintje
laten vertrekken. Je moet dus goed uitkijken waar juist het begin van de pijl
getekend is.
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* Dit geldt natuurlijk ook voor het einde van elke pijl. Die kan nog juist om het hoekje
getekend staan. Goed uitkijken resulteert dan ook steeds in het behalen van minder
strafpunten.
* Hier kun je natuurlijk je markeerstiften gebruiken om de te rijden route uit te
tekenen. Een andere kleur kan je dan weer gebruiken om de punten aan te duiden die
volgens jou extra aandacht zullen nodig hebben wanneer je daar aangekomen bent,
om te kijken of je er een pleintje of ommetje kunt rijden.


