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Viking onder de loep         nov 2013 

 

Als de Viking van start gaat is het direct opletten geblazen! De deelnemers 

beginnen met BARIL en bij de eerste 2 barricades dien je als Sportklasser gelijk 

goed wakker te zijn! Bij barricade 1 ligt het laatste punt om de lijn te verlaten 

niet bij de rechterweg voor de barricade, maar er pal ná (naar links, langs 

stempel A) en bij barricade 2 ligt het 

‘opnamepunt’ niet op de doorgaande weg 

achter de barricade, maar bij de zijweg kort 

achter de barricade. Dat opnamepunt blijkt 

even later onbereikbaar, maar dat is geen 

reden om te denken ‘zal niet de bedoeling 

zijn’… De herconstructie naar het volgende 

punt om de route op te pakken levert de 

goede routecontrole D op. 

57% van de sportklassers hebben hier hun 

eerste fout(en) al te pakken! De toerklassers 

krijgen alleen barricade 1 voorgeschoteld, 67% 

mist de goede stempel A. 

 

De laatste barricade (nummer 7 voor de Sportklasse, 6 voor de Toerklasse) is 

ook pittig: de kortste route naar het opnamepunt achter de barricade loopt via 

routecontrole N en lang niet iedereen heeft het kleine weggetje in de oksel van 

de ingetekende lijn boven de 

barricade gezien (en daarmee 

de U gevonden!).  

Toch komt 55% van de 

Sportklasse hier foutloos 

doorheen, bij de Toerklasse 

21%.  
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Soms is er in een SAAB-rally een goede reeks routecontroles die bestaat uit de 

letters SAAB. Deze keer aan het begin van Pijlen kortste, Punten op-één-na 

kortste route voor de Sportklasse. Maar na afloop heef niet één equipe SAAB 

op de controlekaart staan… Nog even uitleggen dus! 

De kortste route van pijl 1 naar 

pijl 2 loopt via een wit 

weggetje over landgoed “De 

Wildenborch”. Bij de ingang 

van die weg (1) staat een hek, 

die weg is niet te rijden. De 

route nu zo kort mogelijk na de 

onderbreking zien op te 

pakken: bij punt a. Daar kom je 

via ingang 3. Blijkt een voetpad 

te zijn en is dus ook niet te 

rijden. Punt a is nu niet meer 

te bereiken. Het eerstvolgende punt van de voorgenomen route waar je nu 

naartoe wilt ligt ter hoogte van ingang 2, om vanuit daar via de gele weg de 

route te vervolgen. Daar kom je door een extra rondje (via de rode stippellijn) 

te rijden. Dat je de route tussen ingang 2 en ingang 3 net gereden hebt doet 

hierbij niet ter zake: dat stukje route is niet als een deel van de voorgenomen 

route gereden, maar op weg naar het opnamepunt. Immers, als je bij ingang 3 

wél naar links had gekund, had je het routedeel tussen ingang 2 en 3 óók 

tweemaal gereden: in eerste instantie op weg naar het opnamepunt en in 

tweede instantie als onderdeel van de voorgenomen route. 

Zo nu en dan maakt een uitzetter een zgn. “kaartoverganggrap”. Dat heb ik 

ditmaal ook gedaan. Het eerste kaartfragment (2-2) van Pijlen kortste, Punten 

op-één-na kortste route eindigt met pijl 9 met daarbij de boodschap: ga op de 

punt van pijl 9 over naar kaart 2-3. Op pijl 9 staat de bemande routecontrole E. 

Op kaart 2-3 staat dezelfde pijl, maar dan met pijlnummer 10 erbij. Die moet 

wél van begin tot eind gereden worden! Je staat op de pijlpunt, dus even een 

extra rondje rijden en nogmaals stempel E ophalen…  
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Hier is het verschil in ervaring tussen Sport- en Toerklasse goed te merken:  

82% van de Sportklassers doet dit goed tegen slechts 10% van de Toerklasse. 

’s Avonds nog een – met name voor de Toerklasse – lastige opgave in de 

Grensbenadering. Op het kaartfragment is te zien dat de gele weg (bij de rode 

pijlpunt) naar links buigt, waarna de route vervolgd moet worden door haaks 

rechts te gaan. In werkelijkheid is er óók een vloeiend naar rechts doorlopende 

weg, die niet op de kaart staat. De juiste route loopt via de kaartweg: naar links 

buigen en dan haaks rechts, achter de driehoek langs. Achter de boom op de 

driehoek vind je routecontrole H .  

Van alle Sportklassers deed 68% dit goed, in de Toerklasse 7%. 

 

 H 
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Ten slotte nog een situatie uit de Sportklasse bij Vakken Langste Route. De 

route in de vakken levert weinig problemen op, de route ertussen soms wel! Bij 

een dergelijk systeem ligt de focus op de route in de vakken. Misschien juist 

daarom wordt de route tussen de vakken soms wat (te) gemakkelijk opgevat… 

Zo ook tussen vak 

3 en 4. De voor de 

hand liggende 

route  loopt via de 

rode stippellijn, 

maar direct na de 

pijlpunt rechtsaf 

en de pijl kruisen 

is echt véél korter. 

Beloning is 

routecontrole X, 

die door de helft 

van alle 

Sportklassers 

gevonden is! 

 

Joep Wanders 


