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Uitleg KLK-2 – Sport 

7 september 2019

Peter Rovers – Joep Wanders, SLS 2007
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Uitleg KLK-2

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. De moederkaart is de laatste sheet.

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 Bol-pijl met RP

1

*

Start

meetpunt

1

Z

Gelijk goed opletten met 

opdracht 1!

Namelijk wél de langste route 

rijden van bol naar pijl, via het 

onverharde weggetje…



4

Uitleg traject 1 Bol-pijl met RP

910

8

9

10

11

Opdrachten 9 en 10 zijn verwisseld. Eérst 9 en dan 10 

uitvoeren! 

Doe je dat niet (zie blauwe pijltjes met opdrachtnummers 

hiernaast), dan rijd je bijna 900m meer en verlies je 1:10…

10
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Uitleg traject 1 Bol-pijl met RP

12

13

11

12

1,240 0,4500,310

1413

Lengte RP: 3,960 km         Ideale tijd GTC:      05:17

1240 1190

Opdracht 12 op de juiste afstand uitvoeren! Dat is de 2e weg links. 

Sla je de 1e weg links in, dan rijd je 300m meer en verlies je 0:24…
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Uitleg traject 1 Bol-pijl met RP

1213

11

4

5

6

7

8

9

10

14

18

17GTC

DMP 17

meetpuntIPT: 05:17
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Uitleg traject 2 Pijlen Gekleurde Wegen

X

Y

Op elke kaart van traject 2 

zijn de punten X en Y

aangegeven: tot punt X en 

vanaf punt Y heb je geen 

keus bij het construeren 

van de route. 

Zo min mogelijk oranje 

naar pijl 1 doe je door via 

de 2 RC’s F te rijden. 

Niet laten afleiden door 

de pijl en het uitroepteken 

bij het kaartteken 

wegafsluiting!
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Uitleg traject 2 Pijlen Gekleurde Wegen

Toer

X

Y

Zo min mogelijk oranje naar pijl 2 

doe je door via de RC C te rijden en 

geen route af te snijden via een niet-

kaartweg... (zie volgende sheet)
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Uitleg traject 2 Pijlen Gekleurde Wegen

C

De weg binnendoor staat 

niet op de kaart
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Uitleg traject 2 Pijlen Gekleurde Wegen

Toer

X

Y

Zo min mogelijk oranje naar pijl 3 

doe je via de blauwe stippellijn (RC’s

J en D), dan sla je een héél klein 

stukje oranje over. RC J breekt die 

lange route af en laat je een nieuwe 

route maken naar pijl 4. 
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Uitleg traject 2 Pijlen Gekleurde Wegen

Toer

X

Y

De door de uitzetter bedoelde 

oorspronkelijke route naar pijl 4 (de 

paarse stippellijn via de Rijswijkse

Veldweg) is niet de juiste, de route 

over de groene stippellijn (contra RC 

B, via pijl 3 en langs RC J) is korter.

Dat heeft als effect dat de 

foutrijders naar pijl 3 die wél de 

kortste route naar pijl 4 zagen 

dezelfde RC’s halen (J-L)…
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Uitleg traject 2 Pijlen Gekleurde Wegen

X

Y

!

De door de uitzetter 

bedoelde (maar 

onjuiste) route naar pijl 

4 (paarse stippellijn) 

blokkeert nu de kortste 

route van X naar Y niet 

meer; die kan nu 

gereden worden via de 

groene stippellijn.

Daarmee wordt RC G 

neutraal.
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Uitleg traject 2 Pijlen Gekleurde Wegen

X

Y

!

Zo min mogelijk oranje 

rijden en zéker niet over 

rood! 

Daarmee valt de route 

door de cirkel in Asch af, 

want ter hoogte van het 

uitroepteken, net over 

de Meentwetering, 

bevindt zich een klein 

stukje rode weg…
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Uitleg traject 2 Pijlen Gekleurde Wegen

X

Y

!

De punt van pijl 7 loopt 

door over de viersprong, 

dus via RC O naar pijl 8 

rijden.
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Uitleg traject 2 Pijlen Gekleurde Wegen

X

Y

Naar pijl 9 zo min mogelijk 

oranje rijden via pijl 4 (L). 

En daarna niet contra 

eerder gereden route (O) 

én de kortste route (P)!
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Uitleg traject 3 Grensbenadering

De weg over de dijk links boven Maurik (rood lijntje) staat niet op de kaart, dus onderlangs rijden via RC R. 

Kort daarachter even links van de dijk af over de witte weg, waar je de enigszins verstopte RC V vindt…
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Uitleg traject 3 Grensbenadering

Niet door de grenslijn heen 

rijden en óók niet over een 

fietspad, maar langs RC X.

De dijk af door scherp 

langs RC T te rijden en dan 

viersprong links gaan, want 

er is nog ruimte bij 

Luchtenburg om langs de 

grens te rijden.

Tenslotte niet naar het 

driehoekje bij Ingen heen 

en weer rijden, want dan 

zou je de weg waaraan RC 

Z staat in 2 richtingen 

rijden (en dat mag niet).
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Uitleg traject 3 Grensbenadering

X
Y

Om te beginnen niet door de grenslijn heen 

rijden en vervolgens bij de Nieuwe Steeg 

scherp links gaan en niet over een niet-

kaartweg ‘dichter langs de grens rijden’ (zie 

volgende sheet).

Daarna RC A halen, da’s het dichtst langs de 

grenslijn. Vervolgens op de versprongen 

viersprong in Ommerenveld rechtsaf. De 

weg naar de Harense Straat buigt niet naar 

rechts, maar naar links, waardoor je niet bij 

X, maar bij Y uitkomt. Dat stukje gemiste 

route wél ophalen… (zie 2 sheets verder).
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D

Uitleg traject 3 Grensbenadering

De weg binnendoor staat 

niet op de kaart
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Uitleg traject 3 Grensbenadering

X
Y

Van Y naar X omrijden via de zwarte 

stippellijn. 

RC E staat op precies dezelfde plaats als 

(de eerste) RC F van traject 1. Nu niet 

denken ‘oei, een E? Ik vond het al zo raar, 

die 2 F’s in traject 1, ik zal me wel vergist 

hebben: die eerste F moet dus een E zijn’

en de F op de controlekaart vervangen 

door een E… vertrouw op jezelf, je hebt 

het écht goed gezien die eerste keer…

Maar een uitzetter mag toch wel proberen 

je op het verkeerde been te zetten…? Hij 

doet namelijk niet anders!  

Ook niet via de 2 grijze stukjes weg 

omrijden, want grijs is verboden in dit 

traject… na RC G tenslotte ook niet 

grensbenaderen via grijs…

F?
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Uitleg traject 3 Grensbenadering

Na stempel P met in het vooruitzicht een grote cirkel bij de finishlocatie niet denken dat het klaar is…

In een zwarte cirkel mag je anders dan in werkelijkheid lopende wegen gewoon berijden, maar dat wil 

niet zeggen dat de routeconstructie daar ‘doe maar wat’ is!

De gele weg naar de finish in de cirkel is afgesloten met een doorlopende bermlijn en dus loopt de 

routeconstructie via Echteld naar de finish. Beloning: stempel W!
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…veel succes bij de (ABC? en) de Viking…!

Albert Boekel - Joep Wanders, Tulpenrallye 2015
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Uitleg traject 1+2+3 Moederkaart


