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Rallytraining KLK-2
Samenwerken – uitleg Reglement KLK-2 – Oefenen PGW

Peter Rovers – Joep Wanders, SLS 2007
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Programma

Zaterdag 7 september 2019

09.00 ontvangst

09.30 samenwerken voor, tijdens en na een rally

10.15 pauze

10.30 uitleg Reglement KLK-2, oefenen Pijlen Gekleurde Wegen

11.30 lunch

12.16 start 1e deelnemer Sportklasse

12.31 start 1e deelnemer Toerklasse

14.46 finish 1e deelnemer (Sport & Toer)

15.00 borrel, napraten

15.30 uitleg rit

16.00 sluiting

Rallytraining KLK-2
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Samenwerken – van een equipe naar een team

samen succesvol zijn lukt beter als je elkaar op zoveel mogelijk

fronten kunt helpen (en dat ook doet)

zijn we een (h)echt team?

Rallytraining - Samenwerken

afspraken maken – hoe gaan we het doen en wie doet wat?

1 + 1 = 3 !
jij                    je rallymaatje              samen (bereik je meer)
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Samenwerken – van een equipe naar een team

samen succesvol zijn lukt beter als je elkaar op zoveel mogelijk

fronten kunt helpen (en dat ook doet)

Rallytraining - Samenwerken

afspraken maken – hoe gaan we het doen en wie doet wat?

samen voorbereiden (auto, hulpmiddelen)

samen voorbereiden van de rally (auto, reglement)

bestuurder actief betrekken bij de routeconstructie

samen rijden (afspraken ‘staan’, taakverdeling bekend)

samen nabespreken – wat ging goed en wat kan (nog) beter?
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Samenwerken – van een equipe naar een team

samen succesvol zijn lukt beter als je elkaar op zoveel mogelijk

fronten kunt helpen (en dat ook doet)

zijn we een (h)echt team?

een hecht team – wij in plaats van hij/zij

wat is een hecht team nou precies?

hoe worden jullie een (h)echt(er) team?

Rallytraining - Samenwerken

afspraken maken – hoe gaan we het doen en wie doet wat?
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Afspraken maken

Plannen: welke rally’s rijden (naast de Viking?), kampioenschap

doen?

Financieel: wie betaalt wat?

Welke apparatuur/hulpmiddelen hebben we nodig, keuzes maken. 

Gebruik foefeldoosjes, navigatiesystemen, e.d. (verboden spul, dus).

Niet doen; onsportief en niet uit te leggen bij constatering…

Rallytraining - Samenwerken
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Voorbereiding

onderhoud en preparatie van de auto

beschikbaarheid en checken van de nauwkeurigheid van de apparatuur 

in de auto (tripmasters, stopwatches, kompas, enz.)

andere hulpmiddelen (tabellen, pennen, loep, markeerstiften,

meetlatjes, kaartleesbak, enz.)

plaats waar (reserve)hulpmiddelen zich bevinden (is alles bij de hand?)

standaard werkwijze om goed voorbereid te zijn (bijv. hoe laat van te

voren aanwezig, wat nog doen vóór de rallydag, reglement ALLEBEI 

lezen, markeren en doornemen, vaststellen waar de focus op staat, enz.)

route verkennen (op de kaart; oude versies van de rally nazien)

Rallytraining - Samenwerken
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Samen rijden (afspraken, taakverdeling, kaartschaal)

startprocedure afspreken

auto is afgetankt

de bestuurder zit klaar in de auto

de navigator haalt het routeboek op

direct rijden of intekenen tot 1e TC?

bestuurder doet (bol-pijl) verbindingsroutes, navigator tekent in

Rallytraining - Samenwerken
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Samen rijden (afspraken, taakverdeling, kaartschaal)

startprocedure afspreken

gerichte standaardtaakverdeling in de auto afspreken

voorkomen dat je een controle vergeet te noteren

wie gaat eruit bij een stempelcontrole?

wie doet wat bij een regularity?

Rallytraining - Samenwerken
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Samen rijden (afspraken, taakverdeling, kaartschaal)

startprocedure afspreken

gerichte standaardtaakverdeling in de auto afspreken

manier van kaartlezen verschilt duidelijk per schaal

probeer zoveel mogelijk kaart te lezen, dus gebruik te maken van

wat de kaart aan oriënteringspunten te bieden heeft

hoe minder wegen en andere zaken er op de kaart staan, des te

belangrijker wordt het nauwkeurig volgen van het wegverloop

gebruik meetlat en kompas waar nodig, dus vergeet niet te ‘nullen’

Rallytraining - Samenwerken
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Samenwerken – wat ís een(h)echt team?

1. een ingespeeld team presteert beter dan een bestuurder en navigator die 

met hun eigen ideeën/plannen/verwachtingen een rally ingaan

2. in een ingespeeld team vertrouw je elkaar en kun je van elkaar op aan

3. in een ingespeeld team versterk je elkaar en kun je elkaar goed en 

effectief helpen

4. in een ingespeeld team communiceer je open en eerlijk

5. in een ingespeeld team herkennen en erkennen de leden de eigen

sterktes/zwakheden én die van de ander

6. in een ingespeeld team staat het teamdoel helder voor ogen en zijn er

heldere afspraken over wat, hoe en wie vóór, tijdens en na de rally 

7. in een ingespeeld team worden de resultaten en afspraken regelmatig

besproken en worden waar nodig doel en afspraken aangescherpt

Rallytraining - Samenwerken
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Samenwerken – hoe wórd je een (h)echt team?

Aanpak

ga na in hoeverre je al een ingespeeld team bent

neem de punten onder de loep waarvan je dat niet vindt

bespreek in hoeverre je daar wél wat aan wilt doen

maak concrete, haalbare afspraken met elkaar over één of meer zaken 

waarvan je allebei denkt dat dat wel eens goed zou kunnen werken

zet de belangrijkste leerpunten (minimaal één) uit de rallytraining

waar je absoluut iets aan wilt doen voor jezelf op een rijtje én

communiceer dat met je rallymaatje

Uitvoering

oefen de gezamenlijke afspraken én de leerpunten bij de rally’s

bespreek de ervaringen/vorderingen met elkaar en bedenk SAMEN 

hoe het de volgende keer nóg beter kan

Rallytraining - Samenwerken
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Programma

Zaterdag 7 september 2019

09.00 ontvangst

09.30 samenwerken voor, tijdens en na een rally 

10.15 pauze

10.30 uitleg Reglement KLK-2, oefenen Pijlen Gekleurde Wegen

11.30 lunch

12.16 start 1e deelnemer Sportklasse

12.31 start 1e deelnemer Toerklasse

14.46 finish 1e deelnemer (Sport & Toer)

15.00 borrel, napraten

15.30 uitleg rit

16.00 sluiting

Rallytraining KLK-2
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Rallytraining – Reglement
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Rallytraining – Reglement

Hoe omgaan met driehoekjes 

die niet op de kaart staan?

Geel = de werkelijke weg

Van A naar C – via x-y-z

Van B naar C – via y-x-z

Van C naar A – via z-y-x

Van C naar B – via z-x-y

A

B

C

x

y

z

Principe (ongeacht de  

vorm van de driehoek)

rijd zoveel mogelijk van de 

voorgenomen route
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Rallytraining – oefening

Algemeen

1. maak over een zo kort mogelijke afstand (dus liefst helemaal geen) gebruik 

van witte wegen

2. pijlen nooit tegengesteld rijden; op- en afrijden pijlen is toegestaan

3. wegen mogen meerdere malen bereden worden, maar alleen in de richting

waarin ze voor de eerste maal in de route zijn opgenomen

4. onder een pijl wordt geacht een gele weg te liggen

Routeopdracht

neem tussen Start en Finish de pijlen geheel en in nummervolgorde in de 

route op. Construeer met in achtneming van de punten onder Algemeen de

kortste route van Start naar de eerste pijl, tussen de pijlen onderling en van 

de laatste pijl naar Finish. 

Voorbeeld Pijlen GW

StartFinish

1

S

2

E

3

C

B

A

F

D
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StartFinish

1

S

2

E

3

C

B

A

F

D

Voorbeeld Pijlen GW – constructie Start – pijl 1

Routecontroles

S CB

zo min mogelijk over witte wegen 

(en onder een pijl ligt een gele weg!)

Rallytraining – oefening



18

StartFinish

1

S

2

E

3

C

B

A

F

D

Routecontroles

S C AB

zo min mogelijk over witte wegen

Rallytraining – oefening

Voorbeeld Pijlen GW – constructie pijl 1 – pijl 2
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StartFinish

1

S

2

E

3

C

B

A

F

D

Routecontroles

S C AB A B

E

Rallytraining – oefening

Voorbeeld Pijlen GW – constructie pijl 2 – pijl 3

niet tegengesteld over al ‘gereden’

wegen en zo min mogelijk (= niet) 

over witte wegen
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StartFinish

1

S

2

E

3

C

B

A

F

D

Routecontroles

S C AB A B

E DF

Rallytraining – oefening

Voorbeeld Pijlen GW – constructie pijl 3 – Finish

niet tegengesteld over al ‘gereden’

wegen en zo min mogelijk (= niet) 

over witte wegen


