ZO DOE JE DAT
Een rubriek voor de beginnersklasse
Door Jantienus Have

12. na WW klinkerweg R

In deze rubriek wil Jantienus Have enkele vragen
beantwoorden van onze sportvrienden in de
beginnersklasse ofwel C-klasse.
De beantwoording van deze vragen zal gebaseerd zijn op
hetgeen is vastgelegd in het Beginnersreglement
Routebeschrijving (BRR)
De schrijver van dit artikel heeft gemerkt dat er door uitzetters
soms opdrachten worden gegeven die niet worden gedekt door
een artikel in het BRR onder het mom van: dat weet iedereen
toch wel. Ik moet daarom aan de uitzetters verzoeken de hand
te houden hetgeen is beschreven in het reglement. Op die wijze
voorkom je dat op verschillende plaatsen het reglement anders
wordt gehanteerd met als uitkomst dat de rijders voor dezelfde
soort opdracht niet meer weten wat nu goed of fout is.
Een van de veel voorkomende opdrachten is bijvoorbeeld:
11. WW Richting Drachten.
In principe kan dit niet. De C-klassers weet niet wat dit is want
dit wordt niet beschreven in het reglement. Als de uitzetter dit
wil gebruiken, omdat het soms erg gemakkelijk is om de rijder
op de route te houden, moet hij dit boven de routebeschrijving
vermelden. Hij mag hier dan geen val op baseren, dus ofwel de
opdracht onderstrepen 11. WW Richting Drachten of er een
neutrale opdracht van maken: A. WW Richting Drachten.
Wel is het mogelijk gebruik te maken van de term WW. Dit is
namelijk een officiële afkorting.
Dus: 12. na WW klinkerweg R is een goede opdracht.

Zürich

In het reglement staat dat een WW een officieel of kennelijk
door de uitzetter geplaatst richtingbord is, dat verwijst naar
tenminste één woonplaats in Nederland.
Om nu te bepalen wat een woonplaats in Nederland is heeft de
reglementscommissie een woonplaatsenregister uitgegeven.
Als u dus een dergelijke opdracht krijgt is het zaak dat u even
in dit register kijkt of Zürich wel een plaats in Nederland is. Nee
dus, wel Zurich. Dus is er geen WW en moet u rechtdoor rijden.
De opdracht had ook kunnen zijn:
12. na Nederlandse woonplaats.
Ook dan is de opdracht niet uitvoerbaar.
12. na WW klinkerweg R

Zurich

Deze opdracht is ook niet uitvoerbaar. Nu is er wel een goede
WW, maar de weg begint met asfalt en is dus geen klinkerweg.
Zo zie je maar weer dat je altijd iedere opdracht goed moet lezen
en de genoemde oriënteringspunten goed moet bekijken en
beoordelen.

