De PEELRAND CLASSIC in vogelvlucht.
Deze toelichting is bedoeld voor deelnemers die nog geen ervaring hebben (Toerklasse).
Wat kun je, wat mag je, verwachten als je deelneemt aan de PeelRand Classic.
Wat is de PeelRand Classic?
Dat is een dagvullend kaartleesevenement. Op deze dag rij je diverse trajecten in meerdere
kaartleessystemen.
Hoewel het zeker geen moeilijk te rijden rit zal zijn, is een basiskennis van het kaartlezen wel handig.
De totale lengte van de rit zal (Toerklasse) rond de 150 km liggen, de totale rijtijd zal ongeveer 5 uur zijn.
Tussendoor is wel een rust (lunchpauze) van ongeveer een uur.
Voor wie bedoeld?
Iedereen kan en mag meedoen, er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Een licentie is niet vereist,
deelnemers zonder licentie krijgen van de organisatie op de dag zelf gratis een Tijdelijke Licentie
(verzekeringsvoorwaarde).
Hoe inschrijven?
Raadpleeg hiervoor onze website, klik op de button Inschrijven en u vindt alle informatie.
Voorbereiding:
Nadat je hebt ingeschreven ontvang je, geautomatiseerd, een bevestiging van jouw inschrijfgegevens.
Daarna (circa twee weken voor het evenement) ontvang je van het wedstrijdsecretariaat een acceptatiebrief
waarop jullie startnummer en de starttijd is aangegeven, deze brief uitprinten en meebrengen naar het
startlokaal. Ook ontvang je een Vrijwaringsverklaring, deze dien je ook uit te printen (enkelzijdig a.u.b.), in
te vullen, te ondertekenen en ook mee te brengen naar de start.
Lees ook het Bijzonder Reglement door, dat is beslist een must om de route ontspannen te kunnen rijden.
Hou ook eventuele latere aanvullingen in de gaten.
Het Bijzonder Reglement en alle aanvullingen krijg je ook uitgereikt voor de start.
Zorg voor een fluor-stift (bij voorkeur geel) waar je de route mee kunt intekenen op de kaarten.
Globaal programma van de dag:
Zorg dat je ongeveer een uur voor jullie starttijd in het startlokaal aanwezig bent.
Breng de gevraagde bescheiden mee (Vrijwaringsclausule en Acceptatiebrief).
In het startlokaal melden aan de starttafel, daar worden de bescheiden gecontroleerd en ontvang je een
wedstrijdmap.
In die map zitten onder andere twee rallyschilden, deze dien je op de auto te monteren, een aan de voor- en
een aan de achterzijde. De schilden zijn voorzien van vier gaatjes, zorg zelf voor wat plakband, stuk draad,
touw of iets dergelijks.
Verder tref je in de wedstrijdmap wat zaken aan die je in de loop van de dag nodig zult hebben, zoals
Controlekaarten, reglement en legenda.
Je krijgt op dat moment nog niet het Routeboek, dat krijg je op je starttijd.
Als je vragen hebt kun je (over de hele dag) terecht bij iemand van de organisatie, zij of hij staat je dan te
woord of verwijst je door naar iemand die je een duidelijk antwoord of uitleg kan geven.

Op jullie starttijd word je opgeroepen en ontvang je, zoals gezegd, het Routeboek.
In het Routeboek zitten alle wedstrijdkaarten voor de ochtend. Jullie gaan dan naar de auto en kunnen van
start.
De dag is verdeeld in een ochtend- en een middagroute.
Na de ochtendroute arriveer je weer bij het startlokaal, je “klokt in” bij de officials
Daarna is er een rustpauze van ongeveer een uur, waarin een lichte lunch wordt aangeboden.
Na die pauze word je opgeroepen voor de herstart en ontvang je het routeboek voor de middag en kun je van
start gaan voor de middagroute.
Op het einde van de middagroute arriveer je bij de finishlocatie.
Bij binnenkomst krijg je een schriftelijke uitleg van de ochtendroute en als iedereen binnen is krijg je de
schriftelijke uitleg van de middagroute. In die uitleg kun je zien hoe de uitzetters het bedoeld hadden, waar
de addertjes onder het gras verborgen zaten.
Vanaf circa 17.00 uur krijgen jullie een uitgebreid dinerbuffet aangeboden.
Zo spoedig mogelijk na binnenkomst van de laatste deelnemer wordt de uitslag bekend gemaakt en worden
de prijzen uitgereikt.
De route, het rijden:
Zoals eerder al aangegeven krijg je op je starttijd het Routeboek.
Daarin zitten de wedstrijdkaarten, waarop je de route uitstippelt en rijdt.
Alle kaarten zitten er op volgorde in, op de kaarten staat ook de specifieke informatie van betreffend traject,
zoals systeem, lengte en ideale rijtijd.
Voorkomende systemen:
Let wel: de uitgebreidere beschrijving in de reglementen is bepalend!
Ingetekende Lijn met Barricades (BARIL): Op de kaart is een lijn ingetekend die je zo nauwkeurig
mogelijk moet narijden. De lijn is een paar keer voorzien van een dwarsstreepje, een barricade. De weg waar
die barricade op staat mag je NIET berijden. Je dient zo kort mogelijk voor de blokkade de lijn te verlaten en
zo kort mogelijk na die blokkade de lijn weer op te rijden. De route om die blokkade heen moet je zelf
bedenken aan de hand van de bepalingen in het Bijzonder Reglement (de kortste route).
Pijlenrit: Op de kaart zijn enkele pijlen ingetekend die je in nummervolgorde moet rijden. Van de punt van
een pijl tot de voet van de volgende pijl dien je zelf de kortste route te bepalen en in te tekenen op de kaart.
Deze route dien je te bedenken aan de hand van de bepalingen in het Bijzonder Reglement.
Grensbenadering: Op de kaart is een lijn getekend, een grenslijn. Je moet hierbij zelf een route bepalen en
intekenen die zo dicht mogelijk die lijn benaderd, in de aangegeven richting. De juiste route moet je
bedenken aan de hand van de bepalingen in het Bijzonder Reglement.
Ingetekende Lijn en Blinde Lijn: Hier hoeft je zelf niets in te tekenen, de route is al helemaal ingetekend,
gewoon de lijn zo goed mogelijk volgen dus. Bij de Blinde Lijn is de achtergrond (de kaart) niet afgedrukt, je
ziet daarbij dus geen andere wegen of andere zaken op de kaart, nu is het zeker nodig om de lijn zo goed
mogelijk te volgen.
Bol-Pijl: Bij dit syteem krijg je geen kaart maar getekende opdrachten (wegsituaties) die je in
nummervolgorde moet uitvoeren. De situaties zijn zo nauwkeurig mogelijk conform de werkelijkheid
getekend. De plaats waar je bent als je de situatie nadert is aangegeven met een BOL, de plaats waar je de
situatie moet verlaten is aangegeven met een Pijlpunt.
Voor verdere uitleg van dit systeem verwijzen we je graag naar het Bijzonder Reglement.
Nogmaals: voor het bepalen van de verschillende routes dien je je te houden aan de reglementering.
Bij het volgen (rijden) van de ingetekende pijlen en lijnen is het de bedoeling dat je die zo goed mogelijk
volgt. Als er een knikje getekend is, dan moet je op die plaats dat knikje (uithaal) ook rijden, daar is altijd

wel een mogelijkheid om bijvoorbeeld achter een pleintje om of over een parkeerplaats of zo, te rijden, daar
staat dan niet zelden een controle.
Ook als een bocht haaks of zelfs scherp is getekend, snij de bocht dan niet af maar rij ook haaks of zelfs
scherp. Op zo’n plaats heeft de uitzetter wel eens een controle “verstopt” achter een boom, schrikhek, of zo.
Mocht je onverhoopt ergens “verdwalen”, blijf dan niet doelloos rondrijden maar rij naar een duidelijk
herkenningspunt op de kaart en ga vandaar uit weer terug naar de route. Op de kaarten zijn duidelijke
herkenningspunten (bijvoorbeeld een kerk) te vinden.
Op de wedstrijdkaarten zijn sommige wegsituaties “omcirkeld”, dit is om aan te geven dat de werkelijke
situatie daar ter plaatse afwijkt van de kaart, bijvoorbeeld omdat er onlangs een rotonde is aangelegd en op
de kaart nog een gewone viersprong staat getekend. Je dient ter plaatse de bedoelde weg zo goed mogelijk te
volgen, hierop zijn dan geen vallen gemaakt.
Op de kaarten zijn sommige wegen voorzien van een blokkeringsstip of –vlak, dat is een “lichte vlek” de
weg loopt dus niet door. Deze wegen NIET berijden, soms zijn dat slechte wegen, maar het kan ook zijn dat
de uitzetter dat doet om je op de goede route te houden, of het zijn wegen waarvoor geen vergunning is
verleend.
Op de kaart zijn vakjes getekend, de bedoeling hiervan is dat je voor jezelf hier de controles kunt noteren die
je passeert, dan kun je achteraf nog nagaan wat je “genoteerd” hebt op de Controlekaarten.
Belangrijker is echter dat je de controles noteert op de Controlekaarten, dat is bepalend.
Tot slot staat op de kaart (onder de eerder genoemde vakjes) een telefoonnummer, op dit nummer kun je de
contactpersoon van de organisatie bereiken voor het geval je “helemaal verdwaald” en informatie nodig hebt,
of als je bijvoorbeeld door pech of anderszins genoodzaakt bent om te stoppen met de rit, geef dat dan wel
even door, zodat niet onnodig op jullie gewacht hoeft te worden.
Hoe controleert de organisatie welke route jullie gereden hebben
Om de organisatie de mogelijkheid te geven om te controleren of jullie wel of niet de juiste route hebben
gereden zijn er langs de route “controles” geplaatst. Dat kunnen zijn:
• Een oranje bordje (ca 15x15cm) met daarop een zwarte letter. In het startlokaal zijn voorbeelden
opgesteld.
• Een zogenaamde zelfstempel, dat is een oranje vlag, waarbij een stempel en stempelkussen hangt;
• Een bemande controle, kenbaar aan een oranje (of gele) vlag, de controleur bevindt zich dan meestal
bij of in een auto die bij die vlag staat;
Zoals eerder aangegeven ontvang je voor elk traject een controlekaart. Het is de bedoeling dat je de controles
die je achtereenvolgens passeert invult of stempelt in het eerstvolgende vakje op die kaart, te beginnen
linksboven op de eerste kaart. Het is NIET de bedoeling dat je achteraf wijzigingen aanbrengt (doorhalen of
verbeteren), dat wordt bestraft.
Bij een zelfstempel dien je zelf een stempelafdruk te plaatsen in het eerstvolgende lege vakje.
Bij een bemande controle dien je de controlekaart ter afstempeling aan te bieden aan de official.
Het missen van een goede controle of het “aandoen” van een foute controle wordt bestraft met 30 strafpunten
per controle.
Op het einde van de route neemt een official de controlekaart van dat traject in (bij een gele vlag).
De organisatie begint met het natellen van de controlekaarten en maakt tussenstanden op. Deze worden
gepubliceerd in het startlokaal.
Belangrijk om te weten is dat de controles links en rechts van de weg kunnen staan. Een controle die
“achterwaarts” staat, alleen zichtbaar vanuit de tegemoetkomende richting dus, mag je NIET noteren.
Er kunnen ook controles staan in een zijweg, zichtbaar vanuit uw auto. Als je deze zijweg NIET wilt
inrijden, noteer je die controle NIET.

Onder een oranje bordje is soms een kleiner wit bordje aangebracht met veelal in code een opdracht (zie
reglement). Meestal zal die opdracht voor de Expert- of Sportklasse zijn, kenbaar aan de E of S: die voor die
code staat. Als er een T: voor staat geldt die wel voor de Toerklasse.
Als er niets voor staat, is die opdracht voor ALLE klassen.
Voorbeeld van een code is T: HK 1R Dit staat voor: Toerklasse: Hier Keren en 1e weg Rechts. Als je die
opdracht hebt uitgevoerd dan vervolg je de route. Maar nogmaals, dit zal heel incidenteel zijn, bijvoorbeeld
als er ergens wegens wegwerkzaamheden een weg niet berijdbaar is.
Behalve controles kan de uitzetter ook pijlen geplaatst hebben. Dat zijn oranje driehoeken (ca 35 cm lang)
met zwarte letters PC (Peelrand Classic) er op, zie voorbeeld in het startlokaal. Je dient altijd de route te
volgen die de punt van de pijl aangeeft. De pijlen staan meestal slechts als hulpmiddel om je op de juiste
route te brengen of te houden. Als er een klasse-aanduiding (E, S, T, of voluit geschreven) bij de pijl staat,
dan geldt de pijl alleen voor de aangegeven klasse(n). Andere klassen kunnen de pijl negeren.
Om een gevaarlijk punt te markeren, slecht wegdek, of gevaarlijke oversteek, kan de uitzetter een rode vlag
plaatsen. Ook op de wedstrijdkaarten kunnen gevaarlijke punten of -oversteekplaatsen zijn aangegeven, rij
daar voorzichtig en ben alert. De navigator zal die aanduiding, die op de kaart staat, dus ook moeten
doorgeven aan de bestuurder.
Tijd en snelheid:
Niet alleen het rijden van de juiste route is belangrijk, maar ook (in mindere mate) de tijd.
De Toerklasse rijdt de rit met een gemiddelde snelheid van 30 km per uur (zie het reglement). Dit lijkt
langzaam, maar vergis je niet, je moet onderweg ook de juiste route bepalen, controles noteren en stempelen.
Om die snelheid te controleren is op het einde van de route, en mogelijk ergens halverwege de route, een
tijdcontrole geplaatst, die is altijd bemand en kenbaar aan een gele vlag (Vaste Tijd Controle). Deze zijn op
de kaart aangeven met VTC (of finish).
Op de Controlekaart staat de tijd aangegeven dat je bij die VTC (of finish) moet zijn.
Te vroeg aankomen bij de VTC (en finish) is ongestraft toegestaan, te laat aankomen wordt bestraft met 1
strafpunt per minuut.
Ook bij een “gewone” bemande controle (oranje vlag) kan de controleur de passeertijd noteren, een
zogenaamde ex aequo controle. Deze zijn bedoeld om bij een ex aequo klassering te bepalen welk equipe
“beter” gereden heeft.
Zorg er voor dat je niet meer dan de toegestane tijdsoverschrijding (zie Bijzonder Reglement) te laat aan de
finish bent, later aankomen betekend Niet Klassering.
Bij een VTC mag je maximaal 30 minuten te laat aankomen, bij meer dan 30 minuten wordt geacht dat je die
VTC gemist hebt en krijg je 60 strafpunten zoals bepaald in het Bijzonder Reglement.
Klassement:
Aan de hand van de door de deelnemers ingevulde controlekaarten berekent de organisatie hoeveel goede
controles gemist, en hoeveel foute controles genoteerd zijn. Ook worden de tijdstrafpunten berekend. Het
totaal is bepalend voor de klassering.
Je kunt gedurende de hele dag in het startlokaal tussenstanden bekijken.
De Organisatie.

