
11

Uitleg KLK-1

4 mei 2019

Peter Rovers – Joep Wanders, SLS 2007
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Uitleg KLK-1

A

A

= routecontrole A

= zelfstempelcontrole A

- een zwarte letter is een goede routecontrole, een rode een foute (die moet je dus

NIET hebben) en een groene een neutrale (maakt niet uit of je ‘m hebt of niet) 

- letters in 2 of meer vakjes met dezelfde kleur geven een zgn. combinatie van 

routecontroles aan (dwz dat bijv. in het voorbeeld hiernaast je de H en de G moet

hebben om het goed te doen; als je beide routecontroles mist, dan telt dat voor één

fout); er kunnen verschillende achtergrondkleuren gebruikt worden om de 

combinaties uit elkaar te kunnen houden.

Routecontroles

B C DI

E H FG
J E

= ideale route 

= omrijroute

= weg bestaat niet/kan niet gereden worden

= weg staat niet op de kaart, maar is er in werkelijkheid wel

= wegen waarvan de rijrichting vaststaat

= richtingpijltje langs de route
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

Punt 1 staat naast de weg; 

onder een punt wordt geacht 

een kaartweg te liggen; RC B 

vind je langs het ‘driehoekje’

ter plaatse!
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

Zie de foto op het 

volgende blad
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

De knik die de kaartweg 

maakt is de zandweg in…
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

Zie de foto op het 

volgende blad
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

E

De kaartweg loopt door de 

scherpe punt achter het 

driehoekje langs…
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

van pijl 2

naar pijl 5

De kortste route naar pijl 3 

zonder door punt 4 heen te 

rijden
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

van pijl 2

naar pijl 5

De kortste route naar punt 

4 zonder de route van pijl2 

naar pijl 3 contra te rijden
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

van pijl 2

naar pijl 5

De kortste route naar pijl 5 

zonder over pijl 3 te rijden
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

van punt 4

naar pijl 6

Sport

De voorgenomen route naar 

pijl 5 is niet te rijden (bij X is 

geen rechterzijweg).                                    

Voorgenomen route niet OP 

pijl 5 opnemen (zijwaarts 

oprijden van pijlen is niet 

toegestaan), maar zo kort 

mogelijk erachter.

X
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

van punt 4

naar pijl 6

Toer

De kortste route naar pijl 5 

zonder door nummerballetje 5 

heen te rijden.
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

van pijl 5

De kortste route naar 

(het voetje aan) pijl 6
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

van pijl 5

Sport

De kortste route naar pijl 7 

zonder pijl 2 te kruisen én

geen doodlopende kaartweg 

te rijden (zie uitroepteken!).

!
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

van pijl 5

Toer

De kortste route naar pijl 7 

zonder pijl 2 te kruisen.
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

van pijl 7

Toer

De kortste route naar de voet 

van pijl 8 (die over de kruising 

heen ‘hangt’)
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

van pijl 7

Toer

Kortste route van pijl 8 naar TC2 

(want punt 9 maakt géén deel uit 

van de rijopdracht en mag dus 

ook niet gereden worden!)
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

van pijl 7

Sport

De voorgenomen route 

loopt van pijl 7 rechtstreeks 

naar TC2 (zie rijopdracht). 

Pijl 8 en punt 9 dus NIET in 

de route opnemen!
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Uitleg traject 1 Pijlen en Punten

van pijl 7

Sport

De voorgenomen route langs 

het spoor buigt naar links en 

komt uit op punt Y. Je wilt 

rechts en direct links, maar 

rechts ligt geen weg (meer). 

Rechtdoor is geen kaartweg, 

dus linksaf de zwarte omrij-

route rijden!

Y
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Uitleg traject 2 Ingetekende Lijn

De kortste route van TC2 

naar het begin van de 

Ingetekende Lijn (IL) loopt 

door wegnummer A1.
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Uitleg traject 2 Ingetekende Lijn

Sport

!
De IL kan niet gereden worden door een verbodsbord. 

Route opnemen bij A, want punt Z is niet bereikbaar 

zonder door de naast de IL op de kaart aangebrachte 

richtingspijl heen te rijden (en dat is niet toegestaan).

A

Z
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Uitleg traject 2 Ingetekende Lijn

Sport

Bij B is de IL niet te rijden 

(daar ligt geen weg). IL 

opnemen bij C via RC Y.

B

C
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Uitleg traject 2 Ingetekende Lijn

Sport
De IL loopt over een fietspad 

en is dus deels niet te rijden. 

De IL kan pas bij punt E 

worden opgenomen! 

Heb je de IL bij punt D 

opgepakt, dan is de eerder 

gereden omrijroute naar 

punt C contra gereden…

C
D

E
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Uitleg traject 2 Ingetekende Lijn

Toer

Er zijn 2 mogelijkheden om 

een zo kort mogelijke route 

te rijden waarin alle wegen 

van de IL zijn opgenomen 

zonder wegen in 2 richtingen 

te rijden: 1-2-4-5-1-2-3-4-5-1-

2-3 en 1-2-3-4-5-1-2-4-5-1-2-

3. Dat resulteert in resp. 

XZXZ en ZXXZ. Route 1-2-3-4-

2-3-4-5-1-2-3 (ZZXZ) is langer.

RC Z is neutraal: het gaat 

erom dat je 2x de X hebt!

1

2

3

4

5
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Uitleg traject 2 Ingetekende Lijn

Meten is weten! Niet via de 

eerste rode weg naar rechts 

buigen, maar pas op de 

juiste afstand via RC V…



26

Uitleg traject 2 Ingetekende Lijn

Sport

Op punt P buigt de weg al 

naar links, waardoor je niet 

op punt Q, maar pal bij de 

gele weg uitkomt. Het 

gemiste stukje IL ophalen 

door een rondje Koudhoorn

te rijden, wat RC C oplevert.

P Q
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Uitleg traject 2 Ingetekende Lijn

Niet te snel linksaf slaan, 

want dan mis je RC F!

Na RC M nog even het knikje 

rechts-links in de IL rijden 

(achter het driehoekje langs).

!
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…succes bij de rally’s in 2019, tot KLK-2…!

Albert Boekel - Joep Wanders, Tulpenrallye 2015



29

Uitleg traject 1+2 Moederkaarten


