
 

Bulletin 1  
 

Datum: 31-05-2018 

Tijd:      12:30 uur 

 

  

APPTOVED BY KNAF UNDER PERMITNR.0402.18.181 1 

 

 

 

Van / From: Wedstrijdleider / Clerk of the course 
 

Aan / to: Alle Legend deelnemers / All Legend competitors 
 

Onderwerp / Subject: Aanvullingen of wijzigingen van het bijzonder reglement 

 Additions or changes to the supplementary regulations 
 

 

1  PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT 

Uitgifte RallySafe units en toebehoren:  Donderdag 31 mei 2018 tussen 17:00 en 19:00 uur tijdens de 

documentencontrole.  Betreft tracking systeem en de gehuurde fitting kits (rallyauto) en de datalogger 

(verkenningsauto). 

 
Verkenning klassementsproeven: 

 De verkenning van de klassementsproeven is op: 

▪ Donderdag 31 mei 2018 tussen 19.00 en 00:00 uur, 

▪ Vrijdag 1 juni 2018 tussen 11:00 en 16:00 uur, 

 volgens opgesteld tijdschema, zie artikel 20.2. 

 

 Service Welcome Center – locatie en openingstijden 

 Habraken 1209, 5507 TB Veldhoven. Vrijdag 1 juni 2018 tussen 08:00 en 14:00 uur. 

        Alle serviceteams moeten zich eerst melden bij het Service Welcome Center.  

Voor aankomstprocedure en details, zie artikel 12.5 en verder. 

De serviceteams ontvangen formele instructies t.b.v. Service en Remote Service. Onthoud dat u 

als equipe ook verantwoordelijk bent voor het serviceteam dat aan u service verleent. 

 

Trailerpark – locatie en openingstijden 

Habraken 1300 in Veldhoven 

  De wedstrijdwagen dient bij het Trailerpark van de trailer gereden te worden, het lossen van de 

wedstrijdauto’s bij het serviceterrein is niet mogelijk! De trailer blijft in het trailerpark. 

 

Centraal serviceterrein – locatie en openingstijden: 

 Let op: Het serviceterrein bevindt zich op een andere locatie t.o.v. voorgaande jaren! 

 B&G Hekwerk, Habraken 2321 L, 5507 TK Veldhoven 

          Vanaf vrijdag 1 juni 2018 08:00 uur tot zondag 3 juni 2018 10:00 uur. 

Voor aankomstprocedure en details, zie artikel 12.5 en verder. 

De serviceteams ontvangen bij het Service Welcome Center formele instructies t.b.v. Service en 

Remote Service. Onthoud dat u als equipe ook verantwoordelijk bent voor het serviceteam dat aan 

u service verleent. 

 

Remote service Helmond – locatie en openingstijden: 

 Voormalig EHAD terrein, Engelseweg/Spoorstraat, Helmond 

Vrijdagavond 1 juni 2018 vanaf 20:30 uur tot zaterdagochtend  2 juni 2018 01:00 uur. 

Voor SPECIALE aankomstprocedure, beperkingen en details, zie artikel 12.5 en verder. 

 De serviceteams ontvangen formele instructies t.b.v. Service en Remote Service. Onthoud dat u 

als equipe ook verantwoordelijk bent voor het serviceteam dat aan u service verleent. 

 

Geluidskeuring - locatie en tijdstip:  Bij Das Koerier Logistics, Habraken 2154, 5507 TH Veldhoven.  De 

geluidskeuring is op vrijdag 1 juni 2018 van 15:30 tot 16:30 uur, volgens onderstaand tijdschema: 

 

Startnummer:  Meldingstijd geluidskeuring: 

 

301 – 305 15:30 – 16:00 Uur 

306 - 310 16:00 – 16:30 Uur 
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2.5  Officials van de rally 

Assistent wedstrijdleider(s): Vincent Spijker     Licentienr. 34123  

     Nico Katsburg   Licentienr. 45289 

     Peter van Hoek  Licentienr. 2614 

     Radboud van Hoek  Licentienr. 6100 

     Arie Kroeze   Licentienr. 9812 

     Han Baggen   Licentienr. 5396 

     Niels Leermakers  Licentienr. 19930 

     Jac Waalen   Licentienr. 1015 

     Martijn Bins   Licentienr. 5399 

     Maarten van de Meerakker Licentienr. 23166 

 

Hoofd conformiteitscontrole  Marco Plugge   Licentienr. 6071 

     Henk Harmsen  Licentienr. 31496  

BSHR Observer/Steward  Henk Harmsen  Licentienr. 31496 

 
2.6  Overige medewerkers 

Uitslagendienst:   Rallysafe 

     Guus Rietbergen 

Coördinatie marshals:      Paul Herps       Licentienr  36290         

     Wijnand ten Elshof  Licentienr. 29429 

     Saskia Peters – Hegeman Licentienr. 44764 

 
2.7     Hoofd officials / Senior officials 

Hoofd Medische Dienst / Chief Medical Officer:     

     Henri van Dijk  Ambulance Event Service 

 

Judges of Facts uitslagendienst: Martijn Lagemaat   

 
4.  Omschrijving 

Een Legend rally is een regelmatigheidsevenement waarbij het behalen van de hoogste snelheid op geen 

enkele wijze bepalend is voor de eindklassering. Doorslaggevend is het uitvoeren van routeopdrachten. 

De route van een Legend Rally voert over de openbare weg en over voor het overige verkeer afgesloten 

weggedeeltes of privé terreinen om de routeopdrachten uit te voeren. Gedurende het verrijden van de 

regularity’s mag de opgelegde gemiddelde snelheid de 80 km/h n¡et te boven gaan.  De ELE Legend 

heeft een totale lengte van 475 km, waarvan 83,0% verhard is. Deze afstand is verdeeld over 14 

regularity’s met een totale lengte van 175 km verdeeld over 6 secties en 2 etappes. Gemakshalve 

worden in dit reglement regelmatigheidsecties en/of tests samengevoegd tot de  term "Regularity". 

 

8.2  Terugbetalingsregeling    

Het totale inschrijfgeld zal terugbetaald worden:  

▪ aan inschrijvers waarvan de inschrijving niet geaccepteerd wordt.   

Het inschrijfgeld zal gedeeltelijk terugbetaald worden:  

▪ 90% van het inschrijfgeld in het geval dat de rally niet zal plaatsvinden.  

▪ Inschrijfgeld minus €50,- bij annulering door de inschrijver voor 25 mei 2018.  

▪ 50% van het inschrijfgeld bij annulering door de inschrijver van 25 t/m 29 mei 2018.  

▪ Over terugbetaling van het inschrijfgeld aan inschrijvers die om reden van ‘force majeure’ (duidelijk 

schriftelijk omschreven en aan de organisator gezonden) niet deel kunnen nemen beslist het 

organisatiecomité.  

 

 

20.1  Algemeen   

De organisator kan de equipes in de gelegenheid stellen om de regularity’s te verkennen. Een regularity 

mag drie keer worden verkend (regularity’s die meermalen worden verreden worden als één regularity 

beschouwd). De organisator zal de wegen van de regularity’s intensief controleren, dit d.m.v. de 

datalogger van RallySafe. 
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20.2  Tijdschema verkenning  

 De organisator biedt de ingeschreven deelnemers de mogelijkheid de route van de 

klassementsproeven te verkennen volgens onderstaand tijdschema: 

 

Dag: Verkenningstijden: KP: 

Donderdag 31 mei 2018 

 

19.00 – 23.00 uur 1 - 4 

2 – 5 

3 – 6 

Donderdag 31 mei 2018 

 

22.00 – 00.00 uur 12 – 14 

Vrijdag 1 juni 2018 

 

11.00 – 13.00 uur 11 – 13 

Vrijdag 1 juni 2018 

 

12.00 – 16.00 uur 7 – 9 

8 – 10 

 

22.2  Locatie service  

        Alle serviceteams moeten zich op vrijdag 1 juni 2018 tussen 08:00 en 14:00 uur eerst melden bij 

het Service Welcome Center. Dit geldt ook voor alle service voertuigen inclusief vrachtwagens! 

Bij vertraging telefonisch contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat. 

        Het Service Welcome Center bevindt zich op Habraken 1209, 5507 TB Veldhoven, hier vlakbij 

bevindt zich ook het trailerpark. 

De afstand van het Service Welcome Center tot het centrale serviceterrein bedraagt ca. 350 meter. 

Bij het Service Welcome Center: 

▪ Ontvangt het serviceteam hun documenten (o.a. stickers en rallyschilden voor de 

wedstrijdauto). 

▪ Ontvangt het serviceteam instructies voor het melden op het centrale serviceterrein. 

▪ Ontvangt het serviceteam formele instructies t.b.v. Service en Remote Service. Onthoud dat 

u als equipe ook verantwoordelijk bent voor het serviceteam dat aan u service verleent. Dit is 

inclusief veiligheidsvoorschriften, milieuvoorschriften en bestraffingen. 

▪ Het serviceteam dient bij het Trailerpark de wedstrijdauto’s van de trailer te rijden, het 

lossen van de wedstrijdauto’s bij het serviceterrein is niet mogelijk! De trailer blijft in het 

trailerpark. 

▪ Worden de serviceschilden en stickers aangebracht op de serviceauto’s. Na het aanbrengen 

van de juiste serviceschilden en servicestickers op de servicewagen(s) rijdt het serviceteam 

de servicewagen(s) en de wedstrijdauto via de aangegeven route naar het serviceterrein. Bij 

de ingang van het serviceterrein wordt het serviceteam door een official naar uw 

serviceplaats gebracht. 

Centrale service, B&G Hekwerk, Habraken 2321 L, 5507 TK Veldhoven. 

▪ De serviceteams dienen zich eerst te melden bij het Service Welcome Center. 

▪ Toelating tot het serviceterrein is alleen voor (service)voertuigen die voorzien zijn van de 

raamsticker “Service” (Rechtsboven op de voorruit geplakt).  

▪ De normale servicereglementen zijn van toepassing. Dit is inclusief de 

veiligheidsvoorschriften, milieuvoorschriften en bestraffingen. 

▪ Er is een mogelijkheid tot het bijkopen van extra toegang d.m.v. een extra servicepakket, zie 

artikel 8.1. 

Remote service (voormalig EHAD terrein, Engelseweg/Spoorstraat, Helmond). 

▪ De Remote service vindt plaats op vrijdagavond 1 juni 2018 vanaf 20:30 uur – 

zaterdagochtend  2 juni 2018 01:00 uur. 

▪ De normale servicereglementen zijn van toepassing. Dit is inclusief de 

veiligheidsvoorschriften, milieuvoorschriften en bestraffingen. 

▪ Toelating tot het Remote serviceterrein is alleen voor (service)voertuigen die voorzien zijn 

van de raamsticker “Service” (Rechtsboven op de voorruit geplakt). 

▪ Alleen toegang met een servicebus met de maximale afmeting van 6 meter (geen trekker 

oplegger). 

▪ Bij het oprijden van het Remote serviceterrein wordt u door een official een plaats 

toegewezen. 

Milieu / Environment 

De serviceplaatsen (centraal serviceterrein en Remote Service) dienen door de serviceteams 

conform dit Bijzonder Regelement ingericht en gebruikt te worden (met speciale aandacht voor 

bodembescherming). 
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Lekkages moeten tot het uiterste worden voorkomen! Hiertoe dient elke equipe, naast de 

standaard voorgeschreven preventiemaatregelen, ook effectieve absorptiemiddelen aanwezig te 

hebben. Indien onverhoopt toch lekkage plaats vindt, moet onmiddellijk met absorptie en 

schoonmaak begonnen worden. Daarnaast moet de milieu-official/service coördinator onmiddellijk 

geïnformeerd worden. Na afloop van het evenement moet de aan u toegewezen serviceruimte 

opgeruimd en netjes achtergelaten te worden. 

Bij overtreding zullen naast de bestraffingen ook de kosten voor het opruimen/de schade in 

rekening worden gebracht. 

 

22.3 Tanken van de auto 

  Tanken van brandstof 

Brandstof mag slechts worden getankt op de door de organisator in het routeboek aangegeven 

locaties. Tankgelegenheid is ingericht bij: 

▪ Centraal serviceterrein, B&G Hekwerk, Habraken 2321 L, 5507 TK Veldhoven 

Tanken op de serviceplaats, onder verantwoordelijkheid van de equipe. Zie ook plattegrond in 

de bijlage van de rallygids. 

▪ Remote Service, voormalig EHAD terrein, Engelseweg/Spoorstraat, Helmond 

Tanken op de serviceplaats, onder verantwoordelijkheid van de equipe. Zie ook plattegrond in 

de bijlage van de rallygids. 

▪ Commerciële tankstations langs de verbindingsroute. Zie ook SRR voor de regels. 

Beide bestuurders moeten zich tijdens het tanken buiten de auto bevinden! 

 

 

24.8  Tijdwaarnemingspunten (TP) 

Overschrijding van de aangegeven gemiddelde snelheid bij een tijdwaarnemingspunt op de regularity met 

10% wordt als volgt bestraft:  

▪ 1e overtreding: waarschuwing  

▪ 2e overtreding: 180 strafseconden  

▪ 3e overtreding: diskwalificatie 

 
 
24.7   Waarschuwingsteken SOS/OK   

…ter grootte van tenminste 42 cm x 29.7 cm (A3). 

…ter grootte van tenminste A4. A3 is ook toegestaan. 

 

 

25.2   Strafseconden / Strafpunten 

▪ 2e overtreding gemiddelde snelheid met 10% of meer:  180 strafseconden 

 

 

 

Wedstrijdleider 

Timothy Heeren 

 

 

Commissie Reglementen BSHR 

B.J. (Jan) Harmsen  

 

 

 

 

 


