
Finalerit 2019 – pittig kaartleesfeestje

Kort geleden heb ik met uitzetter Remco Luksemburg ‘zijn’ 2e Finalerit gecontroleerd.

Na de leuke, succesvolle en goed bezochte 1e editie van dit nieuwe sluitstuk van het NRF 

Kampioenschap Kaartlezen december vorig jaar had ik graag meegedaan aan versie 2, maar 

helaas kan ik zondag 1 december niet van de kaartleespartij zijn. Wat Remco al snel ter ore 

kwam en reden voor hem was me te vragen de rit te controleren, zodat de controleurs van 

afgelopen jaar (Peter Rovers & Bart den Hartog) dit jaar kunnen meedoen. Goed plan en 

aldus geschiedde 9 oktober jl. 

Net als afgelopen jaar koos Remco de 

Brabantse gemeente Meijerijstad uit als 

wedstrijdgebied. Lekker rustig en ruim 

voldoende mooie weggetjes. En óók net 

als vorig jaar koos hij voor 2 trajecten 

met een aparte reglementering: vóór de 

rust pijlen kortste route, zo min mogelijk 

oranje en niet over grijs, na de rust 

punten/pijlen één-na-kortste route. 

Da’s niet zo heel bijzonder, wél wat je op 

weg naar de volgende pijl of punt mag: 

vóór de pauze mogen (delen van) pijlen 

uitsluitend tegengesteld bereden 

worden, ná de pauze blokkeren punten 

en pijlen de route en mag je er dus 

helemaal niets mee! 

En waar je in traject 1 bij routeonderbrekingen een omweg kiest om zo min mogelijk van de 

oorspronkelijke route te missen, daar dien je in traject 2 een geheel nieuwe (één-na-kortste) 

route te construeren naar het punt/de pijl waarnaar je op weg was…

Kortom: uitdaging genoeg!  Kunst voor de uitzetter is nu het niet ál te gek te maken en te 

proberen er óók nog een fijne rijrit van te maken. En voldoende tijd te geven om de ‘puzzels’

op te lossen. Mijn conclusie na afloop van de leuke dag samen: uitstekend gelukt!

Daarom nodig ik iedereen met het kaartleeshart op de 

juiste plaats uit de strijd met Remco aan te gaan. Ik durf 

te wedden dat je na afloop zegt een leuke dag gehad te 

hebben!

Ennuh… probeer het maar beter te doen dan ik. Drie 

maal ben ik ‘erin gestonken’, één maal vond ik een nóg

leukere (= valsere) route dan Remco bedacht had…

succes alvast!   

Joep Wanders.

In Brabant moet je rustig aan doen in 

doodlopende wegen…

…maar hier kun je mooi wat tijd inhalen!   


