
Reglement  

1. Punten: 
Bezoek de punten in nummervolgorde via een vrije route over al of niet  op de kaart  voorkomende 
wegen. 

*  De cirkels om de punten hebben geen enkele betekenis en dienen alleen om de 
punten gemakkelijk te lokaliseren. 

 
2. Route controle (RC) of Controle vraag (CV) 
 (binnen 30 m. rond een punt) 
2.1 Bij een Bemande Route Controle (BRC), herkenbaar aan een speciale vlag, dient de 

controlekaart  ter afstempeling aan de official aangeboden worden. 
2.2 Bij een Onbemande Route Controle (ORC), herkenbaar aan een speciale vlag, vult  u de let ter 

of het  cijfer op uw controle kaart  in, die u op deze speciale vlag ziet  staan, in het daarvoor 
bestemde vakje. 

2.3 Uitsluitend indien geen BRC of ORC nabij een Controle Punt (CP) wordt aangetroffen dient de 
Controle Vraag (CV) beantwoord te worden. 
*  De vragen zijn nooit  dubbelzinnig, maar bedoeld om na te gaan of de deelnemer het 

juiste punt nauwkeurig wist  te lokaliseren en daadwerkelijk heeft  bezocht. Ten 
bewijzen daarvan wordt alleen het bedoelde antwoord (zonder spelfouten) 
geaccepteerd. 

2.4 Het missen van een punt, het  invullen van een foute ORC, een onjuist  antwoord op een CV, 
het zekerheidshalve invullen van meerdere ORC’s (goed en/ of fout) dan wel meerdere 
antwoorden op een CV, levert  evenals zichtbare doorhalingen en/ of verbeteringen, of het  
invullen met pot lood in plaats van inkt , 30 strafpunten op. 
*  Vermijdt  onnodige strafpunten door vergeten in klad genoteerde ORC’s of 

antwoorden op CV’s in het juiste hokje in te vullen, alvorens de controlekaart  in te 
leveren.  

 
3. Verkeersgedrag. 
De organisat ie verwacht van de deelnemers een uiterst  correct  verkeersgedrag t .o.v. elkaar en de 
overige weggebruikers, met name bij het  passeren op smalle wegen, het in acht nemen van 
SNELHEIDSBEPERKINGEN alsmede een onopvallend gedrag BINNEN DE BEBOUWDE KOM . 
 
4. Protest regeling. 
Behoudens het gestelde hieronder kent de organisat ie geen enkele protestmogelijkheid ter zake van 
de toekenning of berekening van strafpunten en dergelijke. Uiteraard zullen vriendelijke op- en 
aanmerkingen binnen de hiervoor opgestelde termijn welwillend worden aangehoord, zolang men 
begrip kan opbrengen voor de even overbodige als t radit ionele protestregeling namelijk: 
4.1 DE UITZETTER HEEFT ALTIJD GELIJK 
4.2 M OCHT DE UITZETTER TOEVALLIG ONGELIJK HEBBEN, DAN TREEDT ONM IDDELLIJK ARTIKEL 

4.1 IN WERKING 
 
5. Ex eaquo regeling. 
Bij gelijk aantal punten wint  de oudste auto 
 
  



6. Aansprakelijkheid. 
Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De organisat ie kan geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaarden voor enig gevolg van deelname aan dit  evenement of beroep op 
assistent ie door officials. 
 
7. Controlekaart invullen. 
Het is toegestaan de antwoorden eerst  in klad te noteren tot  aan de eerstvolgende gemelde BRC of 
Finish Tijd Controle (FTC) 
 *   LET OP: Officials maken lege vakjes van eerdere CV’s onbruikbaar 
 
8. Navigatie systemen 
Het gebruik van alle soorten navigat ie systemen, vast  of los in uw auto, zijn ten strengste verboden 
en kunnen leiden tot  uitsluit ing van de huidige etappe. 
 
9. Reserve auto. 
Wanneer u door pech aan uw eigen auto gebruik wilt  maken van een reserve auto, bent u gebonden 
aan de volgende regels: 

*  ’s Avonds dient de auto afgetankt afgeleverd worden en zelf een auto huren bij bv. 
Hertz voor de volgende dag 

*  Schades aan de reserve auto dienen 100% vergoed te worden 
*  Per dagdeel (1/ 2 dag) een vergoeding van € 25,00 voor gebruik 

Uw auto wordt door het service team meegenomen naar het hotel, hier dient u zelf voor verdere 
afwikkeling te zorgen. 
Op het moment dat u in een reserve auto stapt , gaan wij er vanuit  dat  u op de hoogte bent van deze 
regels. Tevens stopt voor jullie dan de verdere route en kun je gelijk doorrijden naar garage, lunch of 
hotel. 
 
10. Verklaring van gebruikte afkortingen. 
BRC =Bemande Route Controle  WW =Wegwijzer 
ORC =Onbemande Route Controle  KM P =Kilometerpaal 
CP =Controle Punt    RI =Richt ing 
CV =Controle Vraag   Li =Links 
B =Bordje     HNR =Huisnummer 
STNB =Straatnaambord   Re =Rechts 
PLNB =Plaatsnaambord   PLNM  =Plaatsnaam 
VKB =Verkeersbord    FTC =Finish Tijd Controle 
    
 
11. Beantwoorden van Controle vragen. 
[……..] Vierkante haken:   […..ontbrekend getal invullen]; 
(……..) Ronde haken:    (…..ontbrekende tekst  invullen); 
[……..) Vierkante en Ronde haken […..ontbrekend getal en tekst  invullen). 
 
 
 
Namens de uitzetters van de Ardenner Touring Rit 2012 wensen wij u ontzettend veel plezier. 
  



Belangrijke adressen en telefoon nummers: 
 
 
Aegon van Wijngaarden: +31 6 53718826 
Ria van Wijngaarden:  +31 6 12724682 
 
Arjen van Wijngaarden /   
Technisch Team/   +31 6 14932791 
Reserve Auto: 
 
 
 
 
Dag 1:       Dag 2: 
Zaterdag 22 September:    Zondag 23 September: 
 
Koffie Pauze:      Koffie Pauze: 
La Source de la Géronstère    Parkeerplaats Kautenbach 
Route de la Géronstère 119    Duerfstrooss  
B-4900 Spa      L-9663 Kautenbach 
 
Lunch Pauze:      Lunch Pauze: 
Hotel - Restaurant Kreusch    Hotel - Restaurant Kreusch 
Auf dem Kamp, 1 A      Auf dem Kamp, 1 A 
B-4770 Amel (Amblève)     B-4770 Amel (Amblève)  
 
Thee Pauze:      Eind Punt: 
Hotel – Restaurant Dreiländerblick   Restaurant Aux Berges de la Bel 
Ouren 29      Route de Val-Dieu 112 
B-4790 Burg – Reuland     B-4880 Aubel 
 
Eind Punt:       
Hotel Belle Veu       
Rue de la Gare 3      
L-9420 Vianden       
 
  



 


