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Bijzonder reglement 46e Hornenacht 2019. 
 
 

Organisatorisch gedeelte. 
 
1. Dit bijzonder reglement dient als basis voor het rijden van de 46e Hornenacht, die 
verreden wordt op 16 november 2019 in de avonduren.  
 
2. De 46e  Hornenacht is een kaartleesrit, die in de He-, Hs- en Ht-klasse meetelt 
voor het NRF Nationaal Kampioenschap voor Klassiekers 2019. De organisatie is in 
handen van de ASC van Hornerijders te Weert. 
 
3. Zowel bestuurder(ster) als navigator(trice) moeten een geldige licentie tonen aan 
de starttafel. Voor niet-leden is een tijdelijke licentie verkrijgbaar. 
 
4. De 46e Hornenacht wordt verreden in zes klassen: 
- Historische expertklasse (He-klasse) voor ervaren deelnemers met een klassieke 
auto (minimaal 30 jaar oud op de dag van het evenement). 
- Historische sportklasse (Hs-klasse) voor gevorderde deelnemers met een klassieke 
auto (minimaal 30 jaar oud op de dag van het evenement). 
- Historische tourklasse (Ht-klasse) voor beginnende deelnemers met een klassieke 
auto (minimaal 30 jaar oud op de dag van het evenement). 
- Open expertklasse (Oe-klasse) voor ervaren deelnemers. 
- Open sportklasse (Os-klasse) voor gevorderde deelnemers. 
- Open tourklasse (Ot-klasse) voor beginnende deelnemers. 
 
5. De uitzetters van deze rit zijn Bart den Hartog, Oscar Korsten, Ad van der Werf 
(wedstrijdleider). 
 
6. Lengte en gemiddelde snelheid: 
- He-klasse: circa 180 km / max. 36 km/uur. 
- Hs-klasse: circa 165 km / max. 33 km/uur. 
- Ht-klasse: circa 140 km / max. 28 km/uur. 
- Oe-klasse: circa 180 km / max. 36 km/uur.  
- Os-klasse: circa 165 km / max. 33 km/uur. 
- Ot-klasse: circa 140 km / max. 28 km/uur. 
 
7. Kaartleessystemen voor alle klassen: 
 

• Bol-pijl 

• Ingetekende lijn 

• BARIL 

• Blinde lijn 

• Visgraat 

• Pijlen 

• Pijlen en punten 

• Grensbenadering 

• Puntenrit 

 



Ongeveer halverwege is een verplichte rust van 60 minuten ingelast. 
 
8. Ex-aequo regeling: De equipe met de minste tijdsafwijking bij de daarvoor 
opgestelde bemande routecontrole wordt het hoogst geklasseerd. Geeft dit geen 
oplossing, dan wordt die equipe hoger geklasseerd, die het langst foutloos heeft 
gereden dan wel later een niet-gemeenschappelijke fout heeft gemaakt. 
 
9. De finish is open van 15 minuten voor tot 60 minuten na de ideale passeertijd. 
 
10. Inschrijven: Via www.hornenacht.nl (vanaf maandag 23 september, 20:00 uur). 
Er worden maximaal 75 equipes toegelaten. Schriftelijk inschrijven is ook mogelijk bij 
het wedstrijdsecretariaat 46e Hornenacht, Coenraad Abelstraat 62, 6001 VL Weert, 
tel. 0495-538237. Inschrijven bij het startlokaal is (na overleg) mogelijk op 16 
november 2019. 
 
11. Startlokaal: Start en finish zijn bij zaal de Schuttershoeve, Grotesteeg 10 (hoek 
Herenvennenweg) te Weert. Rust zal plaatsvinden bij Int Brookx te Stevensweert. 
 
12. Inlichtingen: Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het wedstrijdsecretariaat 
46e Hornenacht. Voor inlichtingen over routetechnische zaken kunt u zich wenden 
tot Ad van der Werf, tel. 0493-539266. 
 
13. In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist het uitzettersteam. 
 
14. Dit bijzonder reglement is goedgekeurd door de NRF Klassieker Commissie 
onder nummer KLAS-05-19/WdD.  



Technisch gedeelte. 
 
 
A Standaard reglementering. 
 
1. Van toepassing is het BRKLAS (Basis Reglement Klassiekerritten) uitgave 2019, 
versie 1 januari 2019, het NKKLAS uitgave 2019 en het NRR uitgave 2018, allen van 
de NRF, (zie www.nrf-autosport.nl ), met inachtneming van dit Bijzonder Reglement. 
  
2. Aanvulling op BRKLAS, artikel 2 sub D punt 4 (Opdrachten bij controles):  
NVH: Niet verder herconstrueren en de oorspronkelijk geconstrueerde route ter 
plaatse opnemen. 
 
3. Gewijzigd ten opzichte van BRKLAS: 

• Er worden uitsluitend VTC’s gebruikt 

• Een VTC is geopend van 15 minuten voor tot 60 minuten na de IPT van de 
betreffende deelnemer. 

• Voor het missen van een VTC (niet of meer dan 60 minuten te laat melden) 
ontvangt de deelnemer 60 tijdstrafpunten. 

• Bij een VTC vindt geen hergroepering plaats. 

• Het missen van de laatste VTC (= Finish) betekent niet klassering. 
 
4. Het veranderen van genoteerde controles, het knoeien op de controlekaart en het 
overslaan van vakjes is niet toegestaan en wordt bestraft met 30 strafpunten per 
overtreding. Meerdere overtredingen kunnen leiden tot diskwalificatie (NRR, artikel 
18 g). 
 
5. Het kaartmateriaal heeft een schaal van 1:25.000 (1 mm op de kaart is 25 meter in 
het veld). De oorspronkelijke kaart schaal 1:50.000 is vergroot naar 1:25.000. 
 
6. Artikel 4.6.e van het BRKLAS met betrekking tot het overschrijden van de 
landsgrens is niet van toepassing. De landsgrens mag wel worden overschreden, de 
rit zal deels (maximaal 50% van de totale lengte) in België worden verreden.  
 
7. Keren is uitsluitend toegestaan indien noodgedwongen, indien daartoe opdracht 
wordt gegeven bij een keercontrole of indien reglementair geen andere mogelijkheid 
aanwezig is, met uitzondering van de punten bij de twee systemen zijnde “Puntenrit” 
en “Pijlen en Punten”. 
 
8. Om vergunningtechnische redenen wordt er gedurende het evenement op 
snelheid gecontroleerd met een lasergun. Overschrijding van de ter plaatse geldende 
maximum snelheid van 10 km/h of meer wordt bestraft met strafpunten middels 
volgende formule: 0,3 x (gemeten snelheid – 10 – geldende snelheid)2. 

http://www.nrf-autosport.nl/


B Herconstructie / Routeonderbreking 
  
Als de route tijdens het rijden onderbroken wordt door een opdracht bij een RC of 
doordat een weg die men wil inrijden niet kan of mag worden bereden, dan dient de 
oorspronkelijk geconstrueerde route te worden herzien, met inachtneming van de 
volgende bepalingen:  
 
1. Vanaf het punt van onderbreking dient een zodanige herconstructie te worden 
geconstrueerd en gereden, dat zo min mogelijk wordt gemist van de oorspronkelijk 
geconstrueerde route.  

 

2. Ten aanzien van de in een herconstructie op te nemen kaartwegen en 
samenkomsten van kaartwegen gelden dezelfde bepalingen als die welke gelden 
voor de routeconstructie.  
Bovendien geldt voor alle klassen:  
a. Systeem Grensbenadering: ook in een herconstructie de grenslijn niet 
overschreden mag worden.  

b. Systeem BARIL: ook in een herconstructie de ingetekende lijn niet tegengesteld 
mag worden bereden. Kruisen en raken van de ingetekende lijn wordt beschouwd als 
meegaand rijden.  
c. Ingetekende lijn: ook in een herconstructie de ingetekende lijn niet tegengesteld 
mag worden bereden. Kruisen en raken van de ingetekende lijn wordt beschouwd als 
meegaand rijden. 
 
3. Met inachtneming van het bovenstaande dient de herconstructie zo kort mogelijk 
te zijn.  

 

4. Wegen die niet kunnen of mogen worden bereden mogen vanaf de andere zijde in 
de herconstructie worden opgenomen.  

 
5. De deelnemer dient het niet kunnen of mogen berijden van wegen te onthouden 
totdat de oorspronkelijk geconstrueerde route weer is hervat.  



C Kaartleessystemen 
 
 
 
Bol-pijl 
 
1. Door middel van situatieschetsen (niet op schaal) dient u een bepaalde route te 
rijden. De situatieschetsen dienen in nummervolgorde te worden afgewerkt. 
 
2. Bij de situatieschetsen kan de afstand tussen de (eerste) samenkomst van de 
vorige en deze situatieschets zijn aangegeven. Tevens kan de totaalafstand vermeld 
zijn. 
 
3. U dient de langste route te rijden van de bol (dat is de plaats waar u bent) naar de 
punt van de pijl, zonder wegen of samenkomsten van wegen meerdere malen te 
gebruiken. De route over de pijlpunt dient uiteraard in de richting van de pijl te 
worden gereden. 
 
4. Ononderbroken lijnen geven verharde en onderbroken lijnen geven onverharde 
wegen aan. 
 
5. Eigen wegen, zichtbaar doodlopende wegen en wegen die zijn voorzien van een 
verkeersbord aanduidende doodlopende weg mogen niet worden bereden. 
 
6. In de situatieschetsen zijn wegen die niet bereden mogen worden niet 
opgenomen. Is dat toch het geval, dan is zo een weg in de situatieschets voorzien 
van een blokkeringssymbool. 
 
7. Zolang nog niet de volgende situatieschets is bereikt dient men zoveel mogelijk de 
rechtdoor gaande route te kiezen. 
 
8. Bij de situatieschetsen kunnen ter verduidelijking aanvullende symbolen en 
teksten gebruikt worden.  
 
9. Er kunnen herstel- of verwijsopdrachten voorkomen. 
 



 
 
 
 
Ingetekende lijn 
 
1. Een op de kaart ingetekende lijn moet in de aangegeven richting van begin traject 
tot einde traject zo nauwkeurig en zo lang mogelijk ononderbroken worden bereden. 
 
2. Onder elk deel van de ingetekende lijn wordt geacht een kaartweg te liggen. 
 
3. Zogenaamde kleine uitwasjes aan de ingetekende lijn worden geacht op de juiste 
plaats te liggen en overeenkomstig de berijdbare situatie ter plaatse te zijn getekend. 
 
4. De ingetekende lijn kan gecombineerd zijn met de blinde lijn. 
 
 
 
BARIL 
 
1. Een op de kaart ingetekende lijn wordt onderbroken door (genummerde) 
barricade(s). Men dient een route te construeren waarbij de ingetekende lijn op de 
laatste mogelijke samenkomst van kaartwegen voor de barricade wordt verlaten en 
op de eerste mogelijke samenkomst van kaartwegen na de barricade weer wordt 
voortgezet. Deze nevenroute dient zo kort mogelijk te zijn. Ingetekende lijn en 
nevenroutes vormen samen de geconstrueerde route.  
 

2. Kaartwegen en samenkomsten van kaartwegen mogen onbeperkt in alle 
richtingen worden gebruikt. 

 

3. In de nevenroute mogen delen van de ingetekende lijn worden opgenomen, maar 
alleen in voorwaartse richting. In de nevenroute mogen (delen van) nevenroutes 



onbeperkt in beide richtingen worden opgenomen. Het meegaand en tegengesteld 
raken en kruisen van de ingetekende lijn wordt beschouwd als meegaand rijden. 

 

4. Zogenaamde kleine uitwasjes aan de ingetekende lijn worden geacht op de juiste 
plaats te liggen en overeenkomstig de berijdbare situatie ter plaatse te zijn getekend. 

 

5. Deze geconstrueerde route moet in de aangegeven richting van begin traject tot 
einde traject zo nauwkeurig mogelijk worden bereden.  

 

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

 

 

 
 
 
 
Blinde lijn 
 
1. Een getekende lijn (zonder een achtergrond met kaartgegevens, maar mét 
schaalaanduiding), dient in de aangegeven richting van begin traject tot eind traject 
zo nauwkeurig mogelijk te worden bereden. 
 
2. Onder elk deel van de ingetekende lijn wordt geacht een kaartweg te liggen. 
 
3. Zogenaamde kleine uitwasjes aan de ingetekende lijn worden geacht op de juiste 
plaats te liggen en overeenkomstig de berijdbare situatie ter plaatse te zijn getekend. 
 
4. De getekende lijn is volledig te berijden. 
 
5. Ter verduidelijking kan plaatselijk een deel van de achtergrond met kaartgegevens 
zijn toegevoegd. 
 
6. De blinde lijn kan gecombineerd zijn met de ingetekende lijn. 



 

 
 
 
 
Visgraat 
 
1. De route is aangegeven als een rechte lijn en wordt gelezen van onder naar 
boven. 
 
2. De route is niet op schaal getekend en kan voorzien zijn van tussenafstanden 
en/of totaal afstanden. 
 
3. Aan beide zijden van de lijn (de route) zijn dwarsstreepjes getekend, die de wegen 
aangeven die niet bereden mogen worden. 
 
4. Ononderbroken dwarsstreepjes geven verharde en onderbroken dwarsstreepjes 
geven onverharde wegen aan. Ook de rechte lijn die de route aangeeft, geeft 
informatie over de aard van de weg waarop gereden wordt. Die kan dus zowel 
verhard (ononderbroken lijn) als onverhard (onderbroken lijn) zijn! 
 
5. Eigen wegen, zichtbaar doodlopende wegen en wegen die zijn voorzien van een 
verkeersbord aanduidende doodlopende weg mogen niet worden bereden. 
 
6. In de visgraat zijn wegen die niet bereden mogen worden niet opgenomen. Is dat 
toch het geval, dan is zo een weg in de visgraat voorzien van een 
blokkeringssymbool.  
 
7. Niet alle zijwegen zijn aangegeven. Let op de tussenafstanden van situatie tot 
situatie. Verder zijn er geen particuliere terreinen of bedrijventerreinen opgenomen in 
de visgraat. In het routeboek zijn hulpkaarten opgenomen. Op deze kaarten staan 
pijlen voorzien van een letter welke corresponderen met de letters in de visgraat. Op 
deze manier is het mogelijk de route weer op te pakken. 
 



 
Toelichting op het voorbeeld van de visgraat: 
 

0,00: Start op brug met het berijden van een verharde weg. 
0,31: U laat 1 verharde weg links liggen en gaat door met het berijden van een verharde 
weg. 
0,35: U laat na het passeren van een brug 1 verharde weg links liggen en gaat door met 
het berijden van een verharde weg. 

0,42: U laat 1 verharde weg die niet mag worden bereden rechts liggen  
en gaat door met het berijden van een verharde weg. 

1,05: U laat 1 verharde en 1 onverharde weg links liggen en gaat door met het berijden 
van een verharde weg die over gaat in een onverharde weg. 

1,38: U laat rijdende op een onverharde weg 2 verharde wegen rechts liggen en gaat 
door met het berijden van een onverharde weg die over gaat in een verharde weg. 
 
 
 



Pijlen 
 
1. Van begin traject tot einde traject moet een aaneengesloten route worden 
geconstrueerd waarbij een aantal op de kaart staande pijlen in nummervolgorde 
moeten worden opgenomen. 
 
2. Tussen begin traject en de voet van de eerste pijl, tussen de pijlen onderling en 
tussen de laatste pijl en einde traject dient de kortste route te worden geconstrueerd. 
 
3. Pijlen dienen in hun geheel d.w.z. van de voet tot de punt in de route te worden 
opgenomen. 
 
4. Bij het construeren van de route is het toegestaan: 

• pijlen zijdelings op te rijden, 

• pijlen zijdelings te verlaten, 

• pijlen (meegaand of tegengesteld) te raken of te kruisen, 

• reeds bereden pijlen nogmaals te berijden, 

• pijlen eerder te berijden dan zij aan de beurt zijn. 
 
5. Bij het construeren van de route is het niet toegestaan: 

• pijlen in tegengestelde richting te berijden. 
 
6. Niet door een pijl bedekte kaartwegen en samenkomsten van kaartwegen mogen 
onbeperkt in alle richtingen worden bereden. 
 
7. De geconstrueerde route dient zo nauwkeurig mogelijk te worden bereden. 
 
8. Onder elke pijl (of gedeelte daarvan) wordt geacht een weg te liggen. 
 
9. Eventuele kleine uitwasjes aan een pijl worden geacht op de juiste plaats te liggen 
en overeenkomstig de berijdbare situatie ter plaatse te zijn getekend. 
 
10. Pijlen kunnen zijn getekend als lijnstukken met een pijlteken ergens op de lijn. Als 
punt van de pijl wordt het einde van het lijnstuk beschouwd, ongeacht de plaats van 
het pijlteken. 



 
 

 

 

Pijlen en punten 
 
1. Van begin traject tot einde traject moet een aaneengesloten route worden 

geconstrueerd waarbij een aantal op de kaart ingetekende punten en pijlen in 

nummervolgorde moet worden opgenomen. 

 

2. De voet van pijl 1, is het begin van het traject. Het in nummervolgorde laatste punt, 

of de punt van de in nummervolgorde laatste pijl, is het einde van het traject. 

 

3. De route naar een punt is vrij. 

 

4. Naar de voet van een pijl dient de kortste route te worden geconstrueerd via 

uitsluitend kaartwegen. Elk punt, vanwaar uit een kortste route moet worden 

geconstrueerd naar een pijl, bevindt zich op een kaartweg. De benaderingsrichting 

van dat punt speelt geen rol. Op een punt mag worden gekeerd voor het bepalen van 

de kortste route naar een pijl. 

 

5. Voor de geconstrueerde route naar een pijl gelden de regels gegeven bij het 

systeem “Pijlen”. 

 

6. Voor de punten gelden de regels gegeven bij het systeem “Puntenrit”. 

 

7. Wanneer een foute routecontrole op een punt op de geconstrueerde route naar 

een pijl staat (of in een herconstructie) is dat op dat moment een goede controle. 

 



8. De samengestelde route wordt, met uitzondering van de vrije route naar een punt, 

beschouwd als de geconstrueerde route. 

 

 
 

Grensbenadering 
 
1. Van begin traject tot einde traject moet een aaneengesloten route worden 
geconstrueerd waarbij de aangegeven grenslijn(en) benaderd word(en) zonder deze 
te kruisen. 
 
2. "Licht is rijden" hetgeen betekent dat indien tenminste één bermlijn van de 
kaartweg de grenslijn niet raakt, deze kaartweg gebruikt mag worden. 
 
3. Het benaderen dient zodanig te geschieden dat in volgorde van belangrijkheid: 
a. het oppervlak tussen de grenslijn en de te rijden route zo klein mogelijk is (het 
louter en alleen heen en weer rijden over dezelfde weg geldt niet als oppervlak 
verkleinend); 
b. de route zo kort mogelijk is. 
 
4. De grenslijn bevindt zich aan uw rechter zijde, zodat u zoveel mogelijk rechtsaf 
moet construeren. 
 
5. Kaartwegen en samenkomsten van kaartwegen mogen onbeperkt in alle 
richtingen worden gebruikt. 
 

 
 
 
 



Puntenrit 
 
1. Van begin traject tot einde traject moet een route worden gereden waarbij een 
aantal op de kaart staande punten in nummervolgorde moet worden aangedaan. 
 
2. De route tussen de punten is vrij (voor het bepalen van de lengte van de rit wordt 
er van uitgegaan dat de kortste route wordt gekozen). 
 
3. Op deze punten kan binnen een straal van 25 meter, op een met de auto 
bereikbare plaats (u hoeft dus niet uit te stappen om een controle te gaan zoeken) 
een controle staan. 
 
4. Controles die niet op een punt staan, dus aan de vrije route, dienen te worden 
genegeerd (dus gewoon voorbijrijden en niet noteren of laten afstempelen). Dit zijn 
foutcontroles. 
 
5. Bevinden zich binnen een afstand van 25 meter meerdere controles dan is de 
controle die het dichtst bij het punt staat opgesteld de goede controle. De overige zijn 
foutcontroles. 
 
6. Staat een controle wel binnen een straal van 25 meter van het punt, maar duidelijk 
op een andere weg of op een andere situatie dan de kaartsituatie of het 
kaartleesteken voor die plaats aangeven, dan is dit een foutcontrole. 
 
7. De voorbeelden op de volgende pagina geven het bedoelde van dit reglement 
weer. 
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