
     
Geachte klassiekeautoliefhebber, 

Graag willen we u attent maken op een vorm van rijden met uw klassieke 
auto die eens wat anders is dan het gezamenlijk rijden van toerritten met 
de club, namelijk het rijden van kaartleesrally’s. Dit is een vorm van 
ontspanning/sport, waar heel veel klassiekerrijders heel veel genoegen 
aan beleven. 

Is het misschien ook iets voor u? 

Wat is dat precies, het rijden van kaartleesrally’s? 

Het is in ieder geval géén snelheidsrally. U hebt dus geen compleet 
geprepareerd rallymonster van meer dan 200 pk, inclusief rolkooi, helmen 
en wat al niet meer nodig. Elke klassieke auto van 30 jaar en ouder 
voldoet. 

Kaartleesrally’s zijn het samenspel van bestuurder en navigator in een 
klassieke auto, waarbij de navigator een route construeert op een 
kaartfragment en die dan vervolgens ook wordt gereden. Klinkt simpel, 
nietwaar? Dat is het in principe ook wel, maar de uitzetter zal proberen u 
in de luren te leggen en u een verkeerde route te laten rijden. Wie de 
uitzetter het beste doorheeft en de route ook binnen de gestelde tijd weet 
af te leggen heeft het minste strafpunten en is de winnaar. 

Wat heeft u nodig? 

Allereerst een klembord waarop de routekaart stevig ligt, samen met wat 
pennen en een markeerstift om de route in te tekenen op de kaart. Een 
loep is ook handig om details op de kaart goed te kunnen bestuderen. 
Tenslotte een “schaallatje” om de afstanden te kunnen meten en die aan 
de bestuurder door te geven: “Na 350 meter scherp links.” Schaallatje??? 
Wat is dat nu weer? Nou, een liniaaltje met de meest gebruikte schalen 
van de kaartfragmenten. Maar dat krijgt u van ons. 

Lijkt het u wat?  

De Dutch Historic Rally Club (DHRC) helpt u graag op weg. In de DHRC zijn 
de meeste rijders en navigatoren van klassieke rally’s verenigd.  

De DHRC organiseert enkele malen per jaar een kaartleescursus van een 
ochtend om u de beginselen bij te brengen, gevolgd door een oefenrit ‘s 
middags, waarbij u het geleerde in de praktijk kunt brengen.  

Daarnaast organiseert de DHRC vier keer per jaar zogenoemde “KLIP’s” 
(Kaartlezen in de praktijk), speciale oefenritten voor de beginnende 
equipes, met een korte minikaartleescursus vooraf geënt op de rit van die 
middag en een uitgebreide uitleg op papier en mondeling door de 
uitzetter “hoe het had gemoeten”.  

We zien u graag tegemoet bij een van onze evenementen. 

www.dhrc.nl – www.facebook.com/dutchhistoricrallyclub 

 

 

 

 

 


