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1. INLEIDING 
 
In de Roadworx puntenrit komen volgende aspecten aan bod : 
 
- doorgangscontroles 
- observatievragen 
- “visgraat” oriëntatieproef 
- precisieproeven 
 
Elke discipline wordt hierna verder toegelicht. 
 
 
2. DOORGANGSCONTROLES 
 
De locaties van de doorgangscontroles zijn in het roadbook aangegeven en zijn 
genummerd van 1 tot 10. 
 
Voorbeeld : 
 

 
 
Bij elke doorgangscontrole die u op de route tegenkomt noteert u op uw boordkaart de 1e 

letter van de enige of bovenaan genoemde (deel)gemeente die u afleest van het gele 
plaatsaanduidingsbord zoals het aangegeven is in het instructievak bij het betreffende 
waypoint. 
 
Voorbeeld : 
 

Hier noteert u de letter B op uw boordkaart in het vakje onder het 
volgnummer van de doorgangscontrole. 

                              
 
 
Een gemiste of verkeerde letter = 10 strafpunten. In totaal zijn er dus 100 strafpunten te 
verliezen met de doorgangscontroles. 
 
 
3. OBSERVATIEVRAGEN 
 
De locaties van de observatievragen zijn in het roadbook opgenomen en zijn genummerd 
van 1 tot 10. 
 
  

Berchem 
Antwerpen 



Voorbeeld : 
 

 
 
Elke observatievraag is uitgeschreven in de aparte proevenbundel. 
 
Het antwoord op de vraag vindt u bij benadering op de plaats aangegeven door het  
teken in het instructievak bij het betreffende waypoint. 
 
De antwoorden op de observatievragen (telkens een letter) noteert u in de vakjes op uw 
boordkaart onder het juiste volgnummer. 
 
Een gemiste of verkeerde letter = 10 strafpunten. In totaal zijn er dus 100 strafpunten te 
verliezen met de observatievragen. 
 
 
4. “VISGRAAT” ORIENTATIEPROEF 
 
Bij het “visgraat” oriëntatiesysteem wordt de te volgen route weergegeven als een rechte 
lijn (van onder naar boven te lezen) met aan beide zijden streepjes die de wegen 
symboliseren die niet mogen bereden worden. Elke wegsplitsing (straat links, straat rechts, 
vork), kruispunt en rond punt wordt op de visgraat opgenomen. 
 
Voorbeeld : 
 

 
 

Voer hier uit overeenkomstig de 
instructie in het roadbook bij WP XX 

Eerste situatie op het parcours na WP XX 



Een streepje rechts kan betekenen (vice versa voor een streepje links) : 
 
- rechtdoor als er een afslag naar rechts is 

 
of 
 
- linksaf als er een afslag naar links is en de weg rechtdoor loopt 
 
2 streepjes rechts (vice versa voor 2 streepjes links) betekent linksaf bij een 4-armig 
kruispunt. 
 
Een streepje links en een streepje rechts op dezelfde hoogte betekent rechtdoor op een 
vierarmig kruispunt. 
 
Bij ronde punten neemt u zo snel mogelijk rechtsaf tenzij een streepje rechts u dit verbiedt. 
 
Enkel straten van de openbare weg worden op de visgraat weergegeven. Private wegen 
en opritten worren als niet bestaande beschouwd. 
 

Wegen aangegeven met          worden wel op de visgraat getekend als 
bijkomende herkenningspunten. 
 
Alle streepjes staan op gelijke afstand van elkaar (dus niet op schaal) tenzij ze betrekking 
hebben op eenzelfde situatie of kruispunt. 
 
Het begin van het visgraatparcours is aangeduid in het roadbook en overgebracht op de 
visgraat onder vermelding van het betreffende waypoint. Hier voert u uit overeenkomstig 
het instructievak van het roadbook. 
 
De finish van het visgraatparcours valt steeds samen met de start ervan in dezelfde 
rijrichting. Na uitvoering van de visgraat pikt u dus terug in in het roadbook bij hetzelfde 
waypoint als waar de visgraat begon. 
 
Tijdens de uitvoering van het visgraatparcours kan u tegenliggend rallyverkeer 
tegenkomen. 
 
De proef bestaat erin de exacte lengte van het visgraatparcours te achterhalen door het 
correct uit te voeren. De exacte lay-out van de visgraat is opgenomen in de aparte 
proevenbundel. U schrijft de door u gemeten lengte op uw boordkaart in km met 2 cijfers 
na de komma. 
 
  



De strafpuntentelling is als volgt : 
 
 Afwijking in km Strafpunten 
 
 t.e.m. 0,05 0 
 t.e.m. 0,10 10 
 t.e.m. 0,15 20 
 t.e.m. 0,20 30 
 t.e.m. 0,25 40 
 t.e.m. 0,30 50 
 t.e.m. 0,35 60 
 t.e.m. 0,40 70 
 t.e.m. 0,45 80 
 t.e.m. 0,50 90 
 > 0,50 100 
 
 
5. PRECISIEPROEVEN 
 
Precisieproeven zijn erop gericht een opgegeven afstand (uitgedrukt in meters) tussen 
START en FINISH af te leggen in een opgegeven normtijd (uitgedrukt in seconden). Elke 
0,01 seconde afwijking tussen normtijd en reële tijd levert 1 strafpunt op. 
 
Er worden tijdens de rally 15 metingen per wagen uitgevoerd, verdeeld over een aantal 
verschillende opstellingen. De slechtste meting wordt geschrapt (joker). Elke individuele 
chronometrage levert maximaal 200 strafpunten op (of dus maximaal 2,00 seconden 
afwijking per meting). Het maximum totaal aantal strafpunten in de precisieproeven (14 x 
200 = 2.800) wordt vervolgens geprorateerd naar een maximum totaal van 700. 
 
De exacte locaties van de proefopstellingen zijn aangeduid in het roadbook. 
 
Voorbeeld : 
 

 
 
START en FINISH van het precisieparcours worden op specifiele plaatsen langsheen het 
parcours aangeduid met volgende borden : 
 

    
 
Ter hoogte van de START- en FINISH-borden staan “slimme lichtbarrières” opgesteld die 
uw reële trajecttijd registreren. 



 
De lengte van de aanloop vooraleer aan het START-bord voorbij de rijden mag door het 
team gekozen worden in functie van de plaatselijke omstandigheden van de proef. 
 
Tussen START en FINISH mag de wagen niet stilstaan op straffe van maximale strafpunten. 
 
De exacte lay-out van elke opstelling is opgenomen in de aparte proevenbundel. 
 
Enkele voorbeelden : 
 
5.1. Basistraject 
 

De basisvorm van een precisieproef ziet er volgt uit : 

 
d.w.z. er is slechts één opgelegd traject, in dit geval : rijd 100 meter in 15 seconden. 
 
De co-piloot heeft hier slechts één chronometer nodig om deze proef goed te 
begeleiden. 
 
De gemiddelde richtsnelheid tussen START en FINISH = 100 m / 15 sec x 3,6 = 24,0 
km/uur. 

 
5.2. Variant 1 : combinatie van 2 trajecten met gezamenlijke START 

Meerdere trajecten binnen eenzelfde proef worden steeds apart gechronometreerd 
en dienen dus apart benaderd te worden. 
 
Trajecten A en B starten samen maar lopen verschillend af. De reële tijd van traject A 
heeft geen invloed op de reële tijd van traject B. 

 
Richtlijnen voor de co-piloot : 

- 2 chronometers noodzakelijk 
 
- gemiddelde richtsnelheid traject A : 40 m / 10 sec x 3,6 = 14,4 km/uur 
 
- gemiddelde richtsnelheid traject B : 
 

* eerste 40 meter : bepaald door traject A 
* tweede 40 meter : 40 m / 5 sec x 3,6 = 28,8 km/uur 

100 meter
15 seconden

A

B 80 meter
15 seconden

10 seconden
40 meter



 
5.3. Variant 2 : combinatie van 2 aaneengeschakelde trajecten 
 

Traject B begint waar traject A stopt.  

 
Richtlijnen voor de co-piloot : 
 
- 2 chronometers noodzakelijk 
 
- gemiddelde richtsnelheid traject A : 40 m / 6 sec x 3,6 = 24,0 km/uur 
 
- gemiddelde richtsnelheid traject B : 40 m / 10 sec x 3,6 = 14,4 km/uur 

 
5.4. Variant 3 : combinatie van 2 deels overlappende trajecten 

Traject B begint al vooraleer traject A afgelopen is. 

 
 
Richtlijnen voor de co-piloot : 
 
- 2 chronometers noodzakelijk 
 
- gemiddelde richtsnelheid traject A : 40 m / 6 sec x 3,6 = 24,0 km/uur 
 
- gemiddelde richtsnelheid traject B : 60 m / 6 sec x 3,6 = 36,0 km/uur waarvan de 

eerste 10 meter dus gemiddeld aan slechts ca. 24 km/uur gereden werden (zie 
traject A) 

 
  

A

B

40 meter
6 seconden

40 meter
10 seconden

A

B 60 meter
6 seconden

30 meter

40 meter
6 seconden



5.5. Variant 4 : combinatie van 2 “embedded” trajecten 

Traject B wordt volledig ingesloten door traject A. 

 
 
Richtlijnen voor de co-piloot : 

 
- 2 chronometers noodzakelijk 
 
- gemiddelde richtsnelheid traject A : 100 m / 25 sec x 3,6 = 14,4 km/uur maar met 

tussentijdse versnelling om traject B tegen gemiddeld 21,6 km/uur af te werken 
 
- gemiddelde richtsnelheid traject B : 30 m / 5 sec x 3,6 = 21,6 km/uur  

 
 
5. TOTALE PUNTENTELLING 
 
Het maximaal aantal strafpunten van de rally bedraagt dus 1.000, als volgt : 
 
 Onderdeel Maximum strafpunten 
 
 Doorgangscontroles 100 
 Observatievragen 100 
 Visgraat oriëntatieproef 100 
 Precisieproeven 700 
  1.000 
 
Het team met de minste strafpunten wint de puntenrit. 
 

 
GREAT ROADS, GREAT PEOPLE, GREAT FUN 

 
Bijgewerkt op 04/05/22 

 

A 100 meter
25 seconden

B 30 meter
5 seconden

30 meter


