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3. Beschrijving systemen 
3.1. Algemeen 

3.1.1. De constructie van de route 

1. Er mag bij de constructie van de voorgenomen route uitsluitend gebruik worden gemaakt van op de 
kaartfragmenten voorkomende wegen, voorzien van twee bermlijnen, waarvan er op elke plaats mini-
maal één ononderbroken is (in het vervolg kaartweg genoemd). Bermlijnen zijn de buitenste begren-
zing van een kaartweg. 
De landsgrens mag niet worden overschreden. 
Er dient per kaartfragment geconstrueerd te worden (dus nooit tussentijds overspringen van het ene 
naar het andere kaartfragment).  

2. Bij de constructie van de voorgenomen route is keren op de route niet toegestaan. Uitzondering hierop 
is de routeconstructie bij systeem punten vrije route, waarbij keren wel is toegestaan. 

3. TC’s en TWC’s mogen maar eenmaal in de route (en dus nooit in een omweg of nevenroute) opge-
nomen worden. 

4. Tenzij bij de systeembeschrijving anders vermeld is, mogen per kaartleestraject kaartwegen meerma-
len en in beide richtingen in de route worden opgenomen.  

5. Bij de routeconstructie hoeft geen rekening gehouden te worden met mogelijk ter plaatse geldende 
verkeersregels, zoals bijvoorbeeld de rijrichting op een (mini)rotonde of op wegen met gescheiden 
rijbanen. De rijbanen van wegen met gescheiden rijbanen dienen als afzonderlijke wegen aangemerkt 
te worden. 
Wegen die op de kaart als eenrichtingswegen zijn aangegeven mogen niet in tegengestelde richting 
in de constructie worden opgenomen. Fietspaden, pontveren, voetbruggen en wegen in aanleg/ont-
werp mogen niet in de constructie worden opgenomen. 
 

6. Kaarttekens en kaartteksten onderbreken de doorgang niet. Uitzondering hierop vormt het kaartteken 
wegafsluiting, dat de route wél blokkeert. Wanneer twee wegen elkaar op ongelijk niveau kruisen (zie 
de legenda), dan worden beide wegen geacht doorlopend te zijn zonder aansluiting op elkaar te heb-
ben.  

7. Doorgetrokken bermlijnen sluiten de betreffende zijweg af. Ook doorgetrokken lijnen, die een schei-
ding in rijbanen aanduiden, blokkeren de aansluiting tussen die wegen. 

8. Door de organisatie aangebrachte tekens, stickers en kruisen op de kaart onderbreken de daaronder 
gelegen weg(en). Cirkels of ellipsen die een quietzone (artikel 2.12) of een van de kaart afwijkende 
situatie (artikel 3.1.2.3) aanduiden blokkeren de route NIET. 

9. Bij een “kaartlas”, waar de uitzetter twee kaarten aan elkaar heeft geplaatst, kan het voorkomen dat 
de wegen op het kaartfragment niet helemaal perfect op elkaar aansluiten. Dat wordt geacht wél het 
geval te zijn. 

10. Indien een zogenoemde ‘keerlus’ moet worden gereden en men reglementair de keuze heeft uit 
linksom of rechtsom, dan construeert men de lus linksom. (dat is tegen de draairichting van de wijzers 
van de klok in). 

 

3.1.2. Het rijden van de route 

1. Wegen waarbij aan het begin van de weg een verkeersbord doodlopende weg staat, mogen worden 
ingereden als de kaartsituatie daartoe aanleiding geeft. 

2. Wegen met een bord “Eigen weg”, “Bestemmingsverkeer”, “Wandelgebied”, “Verboden toegang voor 
onbevoegden” of borden van gelijke strekking mogen niet worden bereden. 

3. Op de kaartfragmenten kunnen zwarte cirkels geplaatst zijn. Binnen zo’n cirkel zal in het algemeen de 
werkelijke situatie afwijken van de situatie op de kaart. De route binnen de cirkel is vrij, er mag binnen 
de cirkel van alle, al dan niet op de kaart voorkomende, wegen gebruik worden gemaakt. Binnen de 
cirkel zijn geen routecontroles geplaatst. Men dient wel via de juiste wegen de cirkel in en uit te rijden. 
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4. Indien een wegaansluiting aan het begin of eind van een weg minder dan 25 meter afwijkt van de 
wegaansluiting op de kaart, dan wordt de werkelijke situatie geacht overeen te komen met de kaart-
situatie. Niet op de kaart staande rotondes zijn nooit aanleiding te gaan omrijden en worden geacht 
overeen te komen met de kaartsituatie. Uiteraard dient altijd zoveel mogelijk via op de kaart staande 
wegen gereden te worden en zo min mogelijk van de voorgenomen route gemist te worden. 

 

3.1.3. De constructie van een omweg (alleen master- en sportklasse) 

1. Indien een weg of weggedeelte niet bereden kan of mag worden, dan dient men vanaf dat punt een 
omweg te construeren waarbij primair zo min mogelijk van de voorgenomen route wordt overgeslagen. 
Secundair dient de omweg zo kort mogelijk te zijn (met inachtneming van art.3.1.3.3). 

2. Indien een kaartweg overgaat in een niet op de kaart staande weg en geen mogelijkheid bestaat de 
route voort te zetten via kaartwegen, dan volgt men de niet op de kaart staande weg tot men een 
kaartweg bereikt. Op dat punt treden de omrijregels zoals hierboven verwoord in werking. 

3. Bij het construeren van de omweg gelden dezelfde beperkingen/regels als tijdens het construeren van 
de voorgenomen route. 

4. Indien de omweg niet (verder) te rijden is, dan vervalt die omweg (verder) en construeert u een nieuwe 
omweg die voldoet aan bovenstaande bepalingen. Tijdens het omrijden onthoudt u welke wegen niet 
te berijden zijn (voorkennis). Deze voorkennis vervalt zodra u de voorgenomen route heeft hervat. 

5. Indien een weg niet aanwezig is, of vanuit beide richtingen gesloten/verboden voor auto’s is en men 
derhalve een nieuwe omweg gaat construeren, mag de betreffende weg niet tegengesteld in die om-
weg worden opgenomen. 

 

3.2. Systemen van de ROZ 2023 

3.2.1.  Pijlen kortste route, sommige met barricade (etappe 1) 

1. Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient over kaartwegen 
een aaneengesloten route te worden geconstrueerd, waarin alle pijlen van begin tot eind in nummer-
volgorde zijn opgenomen. 

2. Een pijl wordt op de kaart aangegeven door een lijnstuk met een pijlpunt, dat niet altijd aan het eind 
van het lijnstuk hoeft te staan. De pijl wordt geacht de volledige lengte van het lijnstuk te hebben. 

3. Een pijl mag uitsluitend in de door de pijlpunt aangegeven richting in de route opgenomen worden. 

4. Kleine “uitwasjes” aan pijlen worden geacht overeenkomstig de ter plaatse berijdbare situatie te zijn 
getekend 

5. Onder een pijl wordt geacht een kaartweg te liggen. 

6. Het is toegestaan om pijlen eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn en reeds eerder bereden pijlen 
nogmaals te berijden. Het is ook toegestaan pijlen zijdelings op te rijden en te verlaten en pijlen te 
raken en te kruisen. Een weg voorzien van een barricade (zie item 8) mag niet worden bereden. 

7. Op weg naar een pijl of het einde van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient met inacht-
neming van het bovenstaande steeds de kortste route te worden geconstrueerd. 

8. Een genummerde pijl kan voorzien zijn van een barricade (dwarsstreepje). Het is niet toegestaan om 
een weg of weggedeelte dat voorzien is van een barricade te berijden. Om elke barricade dient een 
nevenroute geconstrueerd te worden waarbij in volgorde van belangrijkheid geldt dat: 

1. De route op de reglementair laatst mogelijke samenkomst van kaartwegen vóór de barricade 
wordt verlaten. 

2. De route op de reglementair eerst mogelijke samenkomst van kaartwegen ná de barricade 
wordt hervat. 

3. De nevenroute zo kort mogelijk is. 

9. Het samenstel van item 7 en item 8 vormt de voorgenomen route. 
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3.2.2. Special etappe 1 Pijlen kortste route, punten op één na kortste route

1. Zie voor de routeopdracht 3.2.3., de items 1 t/m 8.

3.2.3. Pijlen kortste route, punten op één na kortste route en pacenotes (etappe 2)

1. Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient over kaartwegen
een aaneengesloten route te worden geconstrueerd, waarin alle pijlen van begin tot eind en punten in
nummervolgorde zijn opgenomen.

2. Een pijl wordt op de kaart aangegeven door een lijnstuk met een pijlpunt, dat niet altijd aan het eind
van het lijnstuk hoeft te staan. De pijl wordt geacht de volledige lengte van het lijnstuk te hebben.

3. Een pijl mag uitsluitend in de door de pijlpunt aangegeven richting in de route opgenomen worden.

4. Kleine ‘uitwasjes’ aan pijlen worden geacht overeenkomstig de ter plaatse berijdbare situatie te zijn
getekend.

5. Onder een pijl of een punt wordt geacht een kaartweg te liggen.

6. De genummerde punten zijn aangegeven door een cirkel met een kruisje. Die cirkel met kruisje heeft
alleen ten doel de punten gemakkelijk te kunnen vinden op de kaart en blokkeert de route niet. Het 
snijpunt van het kruisje geeft de plaats van het punt aan.

7. Het is toegestaan om pijlen en punten eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn en reeds eerder
bereden pijlen en punten nogmaals te berijden. Het is ook toegestaan pijlen zijdelings op te rijden en 
te verlaten en pijlen te raken en te kruisen.

8. Op weg naar een pijl of het einde van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient met inacht-
neming van het bovenstaande steeds de kortste route te worden geconstrueerd. Op weg naar een 
punt dient met inachtneming van het bovenstaande steeds de op één na kortste route te worden ge- 
construeerd. Zo ontstaat de voorgenomen route.

9. In deze etappe zal een kort stuk worden verreden volgens het systeem Pacenotes.

Pacenotes

In het routeboek is een kaart van het gebied van de pacenotes opgenomen.
In het geval de route van de pacenotes niet te volgen is of er fout gereden wordt, kan deze kaart
gebruikt worden om naar het volgende traject te rijden.

Uitleg pacenotes

Richtingveranderingen worden aangegeven door geschreven opdrachten, bestaande uit een afstand
in meters, gevolgd door L (links) of R (rechts) en een cijfer 1 t/m 5.
De cijfers 1 t/m 5 geven ongeveer de hoek van de richtingverandering aan. Deze hoek is gerelateerd 
aan de stand van de kleine wijzer van een klok op het bijbehorende uur, t.o.v. de stand om 12 uur.
(De getallen 6 t/m 11 worden niet gebruikt.) 

 
Voorbeeld: 

100 R3   na 100 meter haaks rechts, bocht ca. 90º 

40 L2  na 40 meter knik links, bocht ca. 60º 

60 R1  na 60 meter bocht rechts, bocht ca. 30º 

120 L5  na 120 meter zeer scherp naar links, hairpin 150º 
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Extra aanduidingen:  

fl R of fl L   flauw rechts of flauw links 

(wordt gebruikt bij bochten die minder zijn dan R1 of L1) 

lg (lang) de bocht houdt lang aan  

rond  geen knik, maar een ronde soepele bocht 

+   meteen gevolgd door 

->  into (overgaand in) 

!!  let op 

onderstreept     één instructie, dus snel lezen 

 
Let op:  de pacenotes opdrachten worden ook gegeven bij een bocht in de weg, zonder dat er 
zijwegen aanwezig zijn. 

 
De opgegeven afstanden zijn globaal! 
Ter ondersteuning van de te volgen route kunnen pijlen zijn geplaatst.  
Bij het pacenotes systeem kunnen tevens aanvullende teksten of bijvoorbeeld de volgende symbolen 
worden gebruikt: 

 

 = schrikhek                     = huis              = boom          enz.  

Tevens kunnen de opdrachten door tekst en/of situatieschetsjes worden verduidelijkt. 

Voorbeeld pacenotes: 

 
 
 
 

 
 

 
Betekenis: 

• Na 200 mtr. ronde 90º bocht naar links en meteen na 50 mtr. knik rechts bij schrikhek 

• Na 600 mtr. haaks rechts (onverharde weg op), overgaand in flauw links. 

• Na 300 mtr. wordt de weg verhard en meteen na 40 mtr. gevolgd door scherpe  
 hairpin links bij water (let op!!).   

• Na 200 mtr. lange flauwe bocht rechts, meteen gevolgd door haaks links (einde weg links). 
 

Tip!  Denk er bij de pacenotes aan dat de afstanden globaal zijn. Dus kijk niet te veel op de tripmaster, 

maar “lees” als chauffeur de bochten voor je op de weg. 

En denk er aan dat je pas aan de volgende opdracht begint als de vorige helemaal is uitgevoerd. 

Dus na bijvoorbeeld “lang flauw rechts” begin je pas aan de volgende opdracht aan het einde van die 

lange flauwe bocht naar rechts.  

 

  

200  rond  L3  +  50  R2          600   R3 onverhard   ->  fl L     

300  verhard   + 40 L5  water  !! 

200  lg fl R + 30 L3  
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3.2.4. Special etappe 2, Punten kortste route, wegen in één richting

1. Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient over kaartwegen
een aaneengesloten route te worden geconstrueerd, waarin alle punten in aangegeven volgorde wor- 
den aangedaan.

2. Onder het aandoen van een punt wordt verstaan: Het reglementair berijdbare weggedeelte

berijden dat het dichtst bij het punt ligt.

3. Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, mogen wegen slechts in
één richting worden bereden. Men dient steeds voordat men gaat rijden de voorgenomen route van 
het traject te construeren. Daarmee ligt de rijrichting van de in de voorgenomen route opgenomen 
wegen vast. Als er omgereden moet worden (artikel 3.1.3.) of een nieuwe route geconstrueerd moet 
worden (vanwege herstelopdracht DMP) dan dient men daar rekening mee te houden, net als met de
rijrichting van eerder gereden omwegen en nieuw geconstrueerde routes.

4. De punten zijn aangegeven door een rode punt met een zwarte rand.

5. Het is toegestaan om punten eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn en reeds eerder bereden
punten nogmaals te rijden.

6. Op weg naar een punt of het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient met inacht-
neming van het bovenstaande steeds de kortste route te worden geconstrueerd. Zo ontstaat de voor- 
genomen route. 

 

3.2.5.  Pijlen kortste route, zoveel mogelijk witte wegen, punten vrije route (etappe 3) 

1. Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient over kaartwegen 
een aaneengesloten route te worden geconstrueerd, waarin alle pijlen van begin tot eind en in num-
mervolgorde en alle punten in nummervolgorde zijn opgenomen. 

2. Een pijl wordt op de kaart aangegeven door een lijnstuk met een pijlpunt, dat niet altijd aan het eind 
van het lijnstuk hoeft te staan. De pijl wordt geacht de volledige lengte van het lijnstuk te hebben. 

3. Een pijl mag uitsluitend in de door de pijlpunt aangegeven richting in de route opgenomen worden 

4. Kleine “uitwasjes” aan pijlen worden geacht overeenkomstig de ter plaatse berijdbare situatie te zijn 
getekend. 

5. Onder een pijl wordt geacht een witte kaartweg te liggen.  

6. De genummerde punten zijn aangegeven door een cirkel met een kruisje. Die cirkel met kruisje heeft 
alleen ten doel de punten gemakkelijk te kunnen vinden op de kaart en blokkeert de route niet. Het 
snijpunt van het kruisje geeft de plaats van het punt aan. 

7. Punten zijn ingetekend op een met de auto bereikbare plaats. Dat hoeft niet op een kaartweg te zijn. 

8. Het is toegestaan om pijlen en punten eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn en reeds eerder 
bereden pijlen en punten nogmaals te berijden. Het is ook toegestaan pijlen zijdelings op te rijden en 
te verlaten en pijlen te raken en te kruisen. 

9. Op weg naar een pijl of het einde van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient over zo kort 
mogelijke afstand (dus liefst helemaal geen) gebruik gemaakt te worden van gekleurde wegen.       
Hierbij worden grijze wegen als gekleurde wegen aangemerkt. In principe dus zo veel mogelijk witte 
wegen gebruiken.    

10. Op weg naar een pijl of het einde van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient met inacht-
neming van het bovenstaande steeds de kortste route te worden geconstrueerd.  

11. Op weg naar een punt is de route geheel vrij. Er mag van alle wegen, al dan niet op de kaart voorko-
mend, in beide richtingen gebruik gemaakt worden, met uitzondering van kaartwegen met een blok-
keringskruis of -stip. Er mag op de route gekeerd worden 

12. Op een punt kan een routecontrole staan. De routecontrole bevindt zich dan binnen een straal van 25 
meter van het punt, op een met de auto bereikbare plaats. Er hoeft dus geen routecontrole op een 
punt te staan!  
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13. Tijdens een vrije route naar een punt dienen geen routecontroles te worden aangedaan. Alleen route-
controles op aan de beurt zijnde punten moeten worden genoteerd (of gestempeld). 

14. Het samenstel van de onder item 9 geconstrueerde en item 10 gereden routes vormt de voorgenomen 
route. 

15. Voor het bepalen van de lengte van de rit is bij de vrije punten de kortste route aangehouden. 

 

 
3.2.6. Special etappe 3 Pijlen op één na kortste route 

1. Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient over kaartwegen 
een aaneengesloten route te worden geconstrueerd, waarin alle pijlen van begin tot eind in nummer-
volgorde zijn opgenomen. 

2. Een pijl wordt op de kaart aangegeven door een lijnstuk met een pijlpunt, dat niet altijd aan het eind 
van het lijnstuk hoeft te staan. De pijl wordt geacht de volledige lengte van het lijnstuk te hebben. 

3. Een pijl mag uitsluitend in de door de pijlpunt aangegeven richting in de route opgenomen worden. 

4. Kleine ‘uitwasjes’ aan pijlen worden geacht overeenkomstig de ter plaatse berijdbare situatie te zijn 
getekend. 

5. Onder een pijl wordt geacht een kaartweg te liggen. 

6. Het is toegestaan om pijlen eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn en reeds eerder bereden pijlen 
nogmaals te berijden. Het is ook toegestaan pijlen zijdelings op te rijden en te verlaten en pijlen te 
raken en te kruisen. 

7. Op weg naar een pijl of het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient met inacht-
neming van het bovenstaande steeds de op één na kortste route te worden geconstrueerd. Zo ont-
staat de voorgenomen route. 

   

3.2.7. Pijlen kortste route, zo min mogelijk rode wegen (etappe 4) 

1. Van het begin tot het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient over kaartwegen 
een aaneengesloten route te worden geconstrueerd, waarin alle pijlen van begin tot eind in nummer-
volgorde zijn opgenomen. 

2. Een pijl wordt op de kaart aangegeven door een lijnstuk met een pijlpunt, dat niet altijd aan het eind 
van het lijnstuk hoeft te staan. De pijl wordt geacht de volledige lengte van het lijnstuk te hebben. 

3. Een pijl mag uitsluitend in de door de pijlpunt aangegeven richting in de route opgenomen worden. 

4. Kleine ‘uitwasjes’ aan pijlen worden geacht overeenkomstig de ter plaatse berijdbare situatie te zijn 
getekend. 

5. Onder een pijl wordt geacht een witte kaartweg te liggen. 

6. Het is toegestaan om pijlen eerder te berijden dan ze aan de beurt zijn en reeds eerder bereden pijlen 
nogmaals te berijden. Het is ook toegestaan pijlen zijdelings op te rijden en te verlaten en pijlen te 
raken en te kruisen. 

7. Kaarttekens en kaartteksten hebben geen invloed op de kleur van een onderliggende weg. Het in de 
route opnemen van samenkomsten van wegen is onbeperkt toegestaan, ongeacht de kleur van het 
kruisingsvlak 

8. Op weg naar een pijl of het einde van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient over een zo 
kort mogelijk afstand (dus liefst helemaal geen) gebruik gemaakt te worden van rode wegen. 

9. Op weg naar een pijl of het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt, dient met inacht-
neming van het bovenstaande steeds de kortste route te worden geconstrueerd. Zo ontstaat de voor-
genomen route. 
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3.2.8. Special etappe 4 Ingetekende lijn met barricades (BARIL)  

1. De op de kaart ingetekende lijn dient van begin tot eind zo nauwkeurig mogelijk in de aangegeven 
richting bereden te worden, met uitzondering van de door barricades geblokkeerde weggedeelten. 

2. Onder elk deel van de ingetekende lijn wordt geacht een weg te liggen. 

3. De ingetekende lijn (of een deel daarvan) mag niet tegengesteld bereden worden. 

4. Kleine “uitwasjes” aan de lijn worden geacht overeenkomstig de ter plaatse berijdbare situatie te zijn 
getekend. 

5. De ingetekende lijn wordt onderbroken door genummerde barricades (dwarsstreepjes). Het is niet 
toegestaan om een weg of weggedeelte dat voorzien is van een barricade te berijden. In nummervolg-
orde dient om elke barricade een nevenroute geconstrueerd te worden, waarbij in volgorde van be-
langrijkheid geldt dat: 

1. de ingetekende lijn op de reglementair laatst mogelijke samenkomst van kaartwegen vóór de bar-
ricade wordt verlaten; 

2. de ingetekende lijn op de reglementair eerst mogelijke samenkomst van kaartwegen ná de barri-
cade wordt hervat; 

3. de nevenroute zo kort mogelijk is. 

6. Het samenstel van (de wél te rijden delen van) de ingetekende lijn en de nevenroutes vormt de voor-
genomen route. 

  




