
Briefing 
Briefing of geen briefing is altijd de vraag, maar meer nog wanneer. Als er geen nieuws is en alleen de 
reglementen herhaald moeten worden, dan geen briefing. Is er nieuws of valt er wat te bespreken, 
dan wel. Eventueel kan dat ook schriftelijk.   

Belangrijk nieuws, de gele vlag: 
Het respect voor geel is nog steeds niet wat het zou moeten zijn. In de reglementen, art. 7.4 staat: 

Teken voor gevaar op of vlak naast de baan. Je dient zichtbaar snelheid te minderen (door 
bijvoorbeeld rechtop op de motor te gaan zitten, uit de racehouding) en inhalen is verboden 
tot aan het punt waar de groene vlag wordt getoond. 

In de praktijk houden de rijders het gas erop, achter het ruitje blijvend. De Wedstrijdleiders vinden 
dat gevaarlijk en niet respectvol naar de gevallen rijders. Ook de hulpverleners staan er als een 
schietschijf bij. Soms lukt het de baanofficials om een rijnummer door te geven, veelal zijn het er 
teveel. Gaan we wat aan doen. 
Als er geen respect is voor geel, gaan we neutraliseren, dat wil zeggen dat alle posten de gele vlag 
laten zien. Full Course yellow heet dat officieel. Inhalen mag nergens meer, er is dus geen voordeel te 
behalen, alle rijders kunnen rechtop gaan zitten. Als bijkomend voordeel kunnen we heel simpel bij 
de tijdwaarneming controleren of men echt van het gas is gegaan. 

Blijft men toch hard doorrijden dan hebben we de volgende vlag: de rode vlag. Iedereen mag naar de 
pitstraat en de race is afgelopen. Er komt geen herstart. Wel hebben we gelegenheid om de rijders in 
de pitstraat of parc fermé uit te leggen wat er fout ging; een verplichte briefing. 

De blauwe vlag. 
Blauw is de moeilijkste vlag, je moet eigenlijk 2 vlaggers op post hebben om het goed te kunnen 
doen. 1 official met de gele vlag die met de rijrichting meekijkt tot de volgende post en 1 officials met 
de blauwe vlag die tegen de richting inkijkt naar de tegemoetkomende rijders. Verder moet je weten 
wie de leider is en wie de laatste is, je moet de wedstrijd goed kunnen 'lezen' om te weten wanneer 
je moet blauwen. 

Als de 'kop de kont inhaalt' wordt dat meestal aangegeven door de starter, maar op een gegeven 
moment gaat het meer en meer door elkaar rijden en wordt het teveel om bij te houden. We 
stoppen dan met blauwen. Ouders zien dan dat er voor hun kind niet geblauwd wordt en vinden dat 
niet eerlijk. Dat is het ook niet maar het houdt een keer op, anders blijft de blauwe vlag op elke post 
voor de rest van de race uit en dat werkt ook niet. 

Doel van de blauwe vlag is vooral de rijders in de achterhoede erop te attenderen dat de kop aan het 
inhalen is; ze worden op een ronde gezet en kunnen ook meer inhalers verwachten. Wij vragen om 
respect voor die situatie. Het schreeuwen naar officials en ze uitmaken voor rotte vis helpt niet echt. 

Wanneer u vragen heeft, of zaken behandeld wil zien, bent u altijd welkom bij de Wedstrijdleiders. 
Eventueel kunnen we zaken ook weer schriftelijk naar iedereen duidelijk maken. 

De wedstrijdleiders van de junioren hebben goed contact met elkaar en stemmen zaken met elkaar 
af, straffen en acties worden ook aan elkaar doorgegeven.  

Namens de wedstrijdleiders, 

Martin van de Pavert 


