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BIJZONDER REGELEMENT 
 TWENTHE AIRPORT HISTORIC RALLY DEMONSTRATIE EVENT  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Controlenummer BSHR: BSHR/2018/04-01   Datum: 24-april-2018 
KNAF Permitnummer: 0411.18.167                       Datum: 16-05-2018 

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Definitie volgens CSI 2018 artikel 21van FIA is een Demonstratie (Demonstration) een Event: 
Presentatie van de mogelijkheden van een of meerdere Auto’s  
Dit Standaard Reglement is uitsluitend bestemt voor deelnemers aan een DEMONSTRATIE met 
historische rally auto’s overeenkomstig artikel 6 demonstaties van de Code Sportif International  

ingangsdatum 1 januari 2018 en verzekerd volgens algemene voorwaarden via KNAF polis 
625677502BR-3 ingangsdatum 01 januari 2016.  
 
  

1 PROGRAMMA VAN HET EVENEMENT 

 
                                 

Zaterdag   2 juni 2018          24.00 uur        Publicatie definitief Bijzonder reglement   
                                                                         en inschrijving open. 
 
Vrijdag 2 november 2018       24.00 uur         Inschrijving gesloten. 
 
Maandag 5 november 2018    22.00 uur       Publicatie voorlopige startlijst 
 

Vrijdag 9 november 2018      19.00 -21.00 uur  Vrijwillige documenten controle: 
                                                                   Rallycentrum Restaurant Luchthaven Twente 
                                                                         Vliegveldweg 335,  7524 PT Enschede    
                         Tel: 0031 (0)6 -22412511    
 
Zaterdag 10 november 2018  07.30 -09.30 uur  Controle documenten: 

                                                                    Rallycentrum Restaurant Luchthaven Twente  

                                                                          Vliegveldweg 335,  7524 PT Enschede       
             Tel: 0031 (0)6 -22412511         
                                              
                                              09.00- 13.00 uur   Verkenning demo proeven. 
                                               
                                              11.00 -13.00 uur   Conformiteitscontrole: 

                                                                   Auto Was Twente Holterstraat 30 Hengelo 
                                              
                                              13.00 uur         Opening wacht / service park presentatie 
                                                                         Evenemententerrein Twenthe Airport 
                                               
                                              14.00 uur         Publicatie definitieve startlijst (met starttijden)   
                                                                   Rally Centrum Restaurant Luchthaven Twente   

                                               
                                              14:15 uur             Briefing: Restaurant Luchthaven Twente .                                 
                                               
                                              14.45 uur             Start DEMO Event: Service terrein  

                                                                         Evenemententerrein Twenthe Airport 
                                               

                                              20.00 uur         Finish DEMO Event: Service terrein  
                                                                         Evenemententerrein Twenthe Airport 
                                                                          
                                              21.00 uur             Afsluiting: TWENTHE AIRPORT HISTORIC  
                                                                         RALLY DEMO EVENT  
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2 ORGANISATIE - REGLEMENTERING 

 
2.1 Organisator 
 De Stichting Rally Sport Twente organiseert op zaterdag 10 november 2018 een Demonstratie 

evenement met Historische rally auto’s in het kader van de Euregio Historic Rally Festival. 
2.2 Organisatie team. 
 Voorzitter:      Jan Harmsen 
 Secretaris:      Michiel Kempers 
2.3 Permanent secretariaat 
 Het adres van het permanente secretariaat is: 

  DEMO Rally Event Twenthe      Tel. : 0031 (0) 74- 2592375 
  Woltersweg 58    Mob: 0031 (0)6 147 927 47 
  7552 DD Hengelo                    E-mail: Info@Euregioautosport.nl 
 Geopend van maandag t/m vrijdag  dagelijks  van 19.00 - 21:00 uur.  

2.4 Wedstrijdsecretariaat 
           Het secretariaat tijdens het evenement is op 9 en 10 november 2018:  
                                                                        Rallycentrum Rest. Luchthaven Twente  

                                                                                 Vliegveldweg 335,  7524 PT Enschede       
                                 Tel: 0031 (0)6 -22412511         
2.5 Officials van het evenement.        
  Hoofd organisatie en Wedstrijdleider:   Jan Harmsen   

Assistent wedstrijdleider:    Michiel Kempers 
Wedstrijdsecretaris :     Joke Harmsen 
Hoofd conformitietscontrole    Aad Ploeg (NL)/Heiner Zens (D)  

26 Overige medewerkers 
             Coördinator Demonstratieproeven:       n.n.b. 
             Contact persoon rijders :                      Aad Ploeg 

Hoofd Medische Dienst:               Anton Blom   
Coördinatie marshals:     n.n.b.                                                       
Hoofdveiligheid      n.n.b.                                                              

 Hoofd Persdienst:                Michiel Kempers 

”Safety car “ 0 rijder      n.n.b.       
Sluitauto                                             n.n.b.                       

2.7 Judges of fact.      
 Zal in bulletin worden opgenomen 
2.8 Reglementering 
2.8.1 Het Twenthe Airport Historic Rally DEMONSTRATIE Event wordt georganiseerd en verreden 

overeenkomstig het gestelde in:  
- De FIA Code Sportic International (CSI 2018) Artikel 6 Demonstratie en haar bijlagen; 

      - Het KNAF Autosport Jaarboek 2018 voor zover van toepassing; 
- Dit Bijzonderreglement (hierna te noemen ‘reglement’) en eventuele bulletins; 
- De verkeerswetgeving van Nederland. 

2.8.2 Een wijziging of toevoeging van/aan het reglement wordt bekend gemaakt door middel van 
een officieel bulletin en maakt daarna deel uit van dit reglement. Publicatie vind plaats op 

het informatiebord of wordt aan de deelnemer uitgereikt. 
2.8.3 De wedstrijdleider is tijdens het evenement belast met het toepassen van het gestelde in 

dit reglement. Elk geval waarin dit reglement niet voorziet, zal beoordeeld worden door de 
wedstrijdleider. De Nederlandse tekst van dit reglement is bindend. 

  
 

3 KAMPIOENSCHAP 

 
Niet van toepassing 
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4 OMSCHRIJVING 

 
De DEMONSTRATIE is een evenement voor historische- en klassieke rally auto’s, waarbij het 
behalen van de hoogste snelheid GEEN enkele rol speelt. Het evenement bestaat uit routesecties 
die over de openbare weg voeren en demonstratieproeven op voor het overige verkeer afgesloten 
weggedeeltes of privé terreinen. Op de demonstratieproevenproeven kunnen de equipes zelf hun 
snelheid bepalen. De gebruikte demonstratieproeven zijn onderdeel van de Historic Rally Nederland 

en de Euregio Retro Rally 2018. De deelnemende auto’s aan het Demonstratie event zullen starten 
achter de deelnemers van de Historic Rally Nederland en voor de deelnemers aan de Euregio Retro 

Rally (regularity). 
Op de klassementsproeven vindt GEEN ENKELE tijdwaarneming plaats. Er wordt geen 
eindklassement opgesteld.    
De DEMONSTRATIE bestaat uit 3 secties met 1 sectie van 2, en 2 secties van 4 demonstratie- 
proeven met een totale lengte van ca. 104,78 km. 

Klassementsproef 1, 5 & 9    hebben een lengte    2,88 km   
Klassementsproef 2, 6 & 10  hebben een lengte    6,71 km   
Klassementsproef 3 & 7        hebben een lengte    5,42 km    
Klassementsproef 4 & 8        hebben een lengte    7,38 km 

 
 

5 TOE TE LATEN AUTO’S  

 
5.1 Toe te laten auto’s 
 De auto dient op het moment van de start en voor de duur van het evenement te voldoen 

aan het gestelde in de  wegenverkeerwetgeving van Nederland. De auto moet veilig en 

rijwaardig zijn en dient in een staat te verkeren die de uitstraling van het evenement 
weergeeft.  
De auto’s dienen gebouwd te zijn vóór 01-01-1986.  
De Groepsindeling is als volgt: 
I- Rallyauto’s, conform het reglement van Slowly Sideways; 
  A- Slowly Origineel: Originele rallyauto’s met een geschiedenis; 
  B- Slowly 1:  Rallyauto’s, bijna origineel; 

  C- Slowly 2:  Rallyauto’s, sterk afwijkend van het origineel. 
II- D- Bijzondere auto’s: Rallyauto’s van historische interesse van na 1986. 
Het motorgeluid van de auto dient adequaat gedempt te worden. Motoren, draaiend op 
4500 tpm dienen minder dan 98 DB(a) geluid te produceren. 

5.2 Identiteitskaart 
De bestuurder dient de originele staat van de auto aan te tonen door middel van het van 
toepassing zijnde FIA homologatie formulier, inclusief de eventuele bijlagen.  

Een identiteitskaart is niet van toepassing. 
5.3 Uitrusting / Extra voorzieningen 
5.3.1 Wanneer niet aan de in dit artikel genoemd minimum veiligheidsvoorzieningen voldaan kan 

worden wordt de equipe en/of auto niet toegelaten.  

5.3.2 Een degelijke veiligheidsbeugel of kooi is verplicht. Rallyauto’s die oorspronkelijk uitgerust 
waren met een veiligheidsbeugel of kooi dienen met de zelfde beugel of kooi, en met de 

oorspronkelijke specificaties zoals zij destijds in de rallyauto ingebouwd waren, uitgerust te 
worden. 

5.3.3 De standaard voorstoelen mogen vervangen worden door competitiestoelen (aanbevolen: 
FIA standaard 8855/1999 of 8862/2009). 

5.3.4 FIA gehomologeerde 5 of 6-punts veiligheidsgordels zijn verplicht en mogen niet ouder zijn 
dan 2005. Het gebruik van FHR (Hans) systeem wordt aanbevolen. 
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5.3.5 Ten minste dienen 2x 2-kg handblussers in de auto aanwezig zijn, welke gemakkelijk 
bereikbaar zijn. De blussers mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. 

5.3.6 Een standaard brandstof tank of een geldige door de FIA gehomologeerde veiligheids- 
brandstoftank (niet ouder dan 5 jaar) 

5.3.7 Een niet poreus grondzeil;  
5.3.8 Een sleepkabel.  
5.4 Categoriën / Klassen 

De organisator kan de groepsindeling (artikel 5.1) niet samenvoegen.  
5.5 Banden 
 Banden moeten gehomologeerd en voorzien zijn van een DOT of E-keurmerk en toegestaan 

zijn voor gebruik op de openbare weg in de EU en dienen te allen tijde te voldoen aan de 

wettelijk gestelde eisen. 
 
 
 
 
 

 

6 TOE TE LATEN EQUIPES  

 
6.1 Equipe. 

De equipe dient te bestaan uit een bestuurder en navigator, zoals aangegeven op het 

 inschrijfformulier. Bestuurder en navigator mogen van functie wisselen wanneer beide over 
een geldig rijbewijs beschikken.  

6.2 Startbewijzen: 
Houders van Historic Legend / Historic EU Rally licentie of houders van een Club (short-) 
Rallylicentie of hoger worden tot de start toegelaten. 
Buitenlandse equipes kunnen deelnemen met een vergelijkbare licentie. 

Deelnemers kunnen starten met een Rally pas als ze schriftelijk kunnen aantonen in het 
verleden te hebben deelgenomen aan een gelijksoortig evenement in het buiten land b.v. 
Eifel Festival, Historic Vogezen Rally Festival of Goodwood Historic Rally Festival. 

6.3 Aansprakelijkheid en verplichtingen 
Wanneer de deelnemer een rechtspersoon is of geen deel uitmaakt van de equipe zal 
tijdens de DEMONSTRATIE de bestuurder, zoals aangegeven op het inschrijfformulier, 
aansprakelijk gehouden worden voor alle aansprakelijkheden en verplichtingen van de 

deelnemer.  
6.4 Kleding  
 De leden van de equipe dienen een, door de FIA, gehomologeerde helm en brandwerende 

overall te dragen (plus balaclava voor beide leden en handschoenen voor bestuurder).  
 - Overall: Minimaal FIA 1986 of recenter. 
 - Schoenen: Minimaal FIA 86 / ISO 6940 of recenter. 

Brandvrij ondergoed en HANS systeem wordt ten sterkste aanbevolen. 

 
 

7 INSCHRIJFFORMULIER - INSCHRIJVINGEN 

 
7.1 Individuele inschrijving 
 Ingeschreven kan worden in de groep zoals in artikel 5.1 is aangegeven. 
 Iedereen die aan het evenement wenst deel te nemen dient het volledig ingevulde 

inschrijfformulier aan het Permanente secretariaat van de organisator te zenden of de 
inschrijving elektronisch (www.euregioautosport.nl) naar de organisator sturen.  

 Inschrijven via de KNAF website is niet mogelijk.    
 Bijzonderheden, betreffende de bestuurder en/of navigator kunnen tot het begin van de 

documentencontrole ingeleverd worden. Een vervanging van de auto is mogelijk tot de 
aanvang van de conformiteitscontrole. 

 Door het insturen van de inschrijving verklaren de equipes zich te houden aan het gestelde 
in dit reglement, niet alleen letterlijk maar ook in de geest. 

7.2 Aantal inschrijvingen  
 Het maximum aantal toe te laten auto’s bedraagt: 60  
7.3 Acceptatie inschrijvingen   
 Een inschrijving wordt voorlopig geaccepteerd en een startnummer wordt voorlopig 

toegekend zodra het inschrijfgeld door de organisator uiterlijk 5 dagen vóór de start van 
het evenement ontvangen is. De organisator verstrekt na de sluitingsdatum van de 

http://www.euregioautosport.nl/
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inschrijving een ‘inschrijvingsbevestiging’ welke per mail aan de inschrijver word 
verzonden.  
De inschrijving wordt definitief geaccepteerd nadat de documentencontrole en de controle 
van de auto met goed gevolg heeft plaatsgevonden. 

7.4 Weigeren van de inschrijving  
De organisator behoudt zich het recht voor om een volledige inschrijving of van de auto of 
van een lid van de equipe te weigeren of een reeds geaccepteerde inschrijving te 
annuleren, conform et gestelde in de ISC, artikel 3.14. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

8 INSCHRIJGELDEN / TERUG BETALINGEN 

 

8.1 Inschrijfgeld  
  Het inschrijfgeld, per auto is vastgesteld op: € 200,--. 
           Deelnemers die niet over een licentie beschikken dienen een KNAF Rallypas te kopen á  
           € 25,00 per stuk (worden tijdens de documenten controle verstrekt). 

Het inschrijfgeld kan uitsluitend betaald  RABOBANK  BIC Code: RABOLN24,  
IBAN: NL61RABO0313346399  t.n.v. S.R.S Twente, met de vermelding van 
Demonstratie en de naam van de 1e bestuurder. 

 In het inschrijfgeld is begrepen: 
 - De secundaire aansprakelijkheidsverzekering; 
 - Twee rallyschilden vermeldende het startnummer. 
 - Twee voorportier stickers vermeldende het startnummer. 
 - Een routeboek 

 - Een overzichtskaart met de locaties van de klassementsproeven  

 - Een servicepakket: 60m² serviceplaats 
  - Doorlaatbewijzen service auto’s 

 - Rallykrant/publieksinfo. 
 - 2 Toegangskaarten Arena (weekendkaarten). 
  
           Extra servicepakket: 
   Extra serviceplaats € 100, - per 30 m² ( 6 x 10 m¹  

           Extra service pakket, (doorlaatbewijs en 2 extra weekendkaarten)  
  Extra toegangskaarten Arena € 3,00  per stuk  
  Verzoeken met betrekking tot extra mogelijkheden kunnen worden ingediend via 
  info@euregioautosport.nl. Na donderdag 2 november 2018 kunnen geen verzoeken meer in  

behandeling  worden genomen met betrekking tot extra serviceruimte of voor het bij elkaar 
plaatsen van teams op het serviceterrein. 

8.2 Terugbetaling inschrijfgelden 

  Het inschrijfgeld wordt terug betaald: 
- 100 % indien de inschrijving niet geaccepteerd wordt. 

- In alle overige gevallen beslist de organisator, de gestelde redenen in ogenschouw 
  nemende, hoe groot het te retourneren bedrag zal zijn.  

 
 

9  VERZEKERING / VERKLARING VAN ACCEPTATIE EN AFSTAND VAN VERHAAL 

 
9.1 Verzekering van de equipe 

 De eigenaar van de deelnemende auto dient in het bezit zijn van een geldige verzekering 
die dekking biedt tegen de aansprakelijkheid van derden ten aanzien van persoonlijk letsel 

mailto:info@euregioautosport.nl
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en/of zaakschade op openbare weg. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de 
auto om zo’n verzekering en/of uitbreiding van de bestaande verzekering te arrangeren.  

9.2 Verzekering van de organisator 
  Het inschrijfgeld bevat de premie voor de secundaire aansprakelijkheidsverzekering. Deze 

kan als volgt worden samengevat:  
- De organisator heeft maatregelen getroffen ter verzekering van de equipe tegen derden 
  wanneer zij deelnemen in een bepaald deel van het evenement dat verreden wordt op 
  privé terreinen of op wegen welke speciaal voor dit doel zijn afgesloten.  

 - De hoogte van het verzekerde bedrag, van deze speciale verzekering, is € 7.500.000,-  
   per ongeval of gebeurtenis.  
- Het eigen risico voor de equipe is € 500,00.  

 - De dekking gaat in bij de eerste tijdcontrole van het evenement en eindigt bij de laatste 

             tijdcontrole van het evenement of op het moment dat de betreffende equipe opgeeft of 
             door uitsluiting  
 In alle gevallen zal de verzekering, zoals wettelijk vastgesteld, van de eigenaar van de 

auto prevaleren (zie artikel 9.1).  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
9.3 Verklaring voor acceptatie en afstand van verhaal. 

Elke equipe dient tijdens de documentencontrole onderstaande “Verklaring van acceptatie 
en afstand van verhaal” te ondertekenen. Het niet ondertekenen betekent dat de 
betreffende equipe en de auto niet tot de start worden toegelaten. 

Verklaring van acceptatie en afstand van verhaal 
Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk gezond ben om aan het evenement deel te 
nemen en ook bekwaam ben om dit te doen.  
Ik verklaar dat ik de aard van het evenement en het mogelijke risico, inherent aan een 

gemotoriseerd evenement ken en verklaar dit risico te accepteren.  

Ik verklaar dat de ingeschreven auto geschikt en rijwaardig is om aan het evenement deel 
te nemen en dat het voldoet aan de Wegenverkeerswetgeving voor gebruik op de openbare 
weg.  
Ik verklaar dat de ingeschreven auto in overeenstemming met de Wet Aansprakelijkheid 
Motorvoertuigen (WAM) is verzekerd voor gebruik op de openbare weg.  
Ik verklaar dat ik, als bestuurder van de ingeschreven auto, in het bezit ben van een geldig 

rijbewijs. 
De FIA, de leden van de FIA, de KNAF, sectiebestuur en leden, de promotor, de 
organisator, de sponsoren, de leden van het organisatiecomité, de officials en de overige 
medewerkers van het evenement aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig incident of 
ongeval, veroorzaakt door of aan deelnemers en deelnemende auto’s gedurende het 
evenement. 

De FIA, de leden van de FIA, de KNAF, sectiebestuur en leden,  de promotor, de 
organisator, de sponsoren, de leden van het organisatiecomité, de officials en de overige 
medewerkers van het evenement aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor de 
gevolgen van rellen, demonstraties, vandalisme, natuur geweld, enz.  
De FIA, de leden van de FIA, de KNAF, sectiebestuur en leden,  de promotor, de 
organisator, leden van het organisatiecomité, de sponsoren, de officials en de overige 

medewerkers van het evenement aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor 

overtredingen door de deelnemers van de wet en regelgeving van de landen waar het 
evenement plaatsvindt. 
Deelnemers zullen verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen (materiële-, 
immateriële-, letsel- of gevolgschade) van elk incident of ongeval of overtreding van de wet 
en regelgeving waarin zij mogelijk betrokken zijn. 
Deelnemers kunnen geen claim indienen tegen de FIA, de KNAF, sectiebestuur en leden, de 
leden van de FIA, de promotor, de organisator, de sponsoren, de leden van het 

organisatiecomité, de officials en de overige medewerkers van het evenement welk een 
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gevolg is van activiteiten van genoemde rechtspersoon of personen voor zover het 
organisatorische activiteiten ten behoeve van het evenement betreffen.  

 
 

10 GEDRAG VAN DE EQUIPE 

 
10.1 Hinderlijk of onsportief gedrag. 

Het is equipes verboden opzettelijk de doorgang van deelnemende auto’s te blokkeren of 
hen het inhalen te beletten. Ten allen tijde dient de equipe er rekening mee te houden dat 
overlast voor het overige verkeer, de mens en dier tot een minimum beperkt blijft. 
Onsportief gedrag of het niet opvolgen van instructies/ aanwijzingen van officials en/of 
marshals wordt bestraft. 

10.2 Verkeersovertredingen op de verbindingsroute 
 Tijdens de DEMONSTRATIE dient de equipe zich te houden aan het gestelde in de  

Wegenverkeerswetgeving. Het zich niet houden, op de verbindingsroute, aan de 
verkeersregels en/of het overschrijden van de ter plaatse toegestane maximum snelheid 
met meer dan 10 km/uur wordt als volgt bestraft, per wedstrijddag: 

   - 1e overtreding:  waarschuwing; 
   - 2e overtreding:            uitsluiting 

Overtreding van de maximum toegestane snelheid met meer dat 50% betekent dat de 
equipe direct uitgesloten wordt voor verdere deelname. 

10.3 Onderbreking van het evenement 
 Een equipe die niet meer kan deelnemen aan het evenement is verplicht om de 

Wedstrijdleider daarover te informeren. 
 

 
 
 
 
  
  
 

11 RALLYSCHILDEN - WEDSTRIJDNUMMERS 

 

Rallyschilden – Wedstrijdnummers – namen van de equipe 
De organisator voorziet elke equipe van twee rallyschilden en twee wedstrijdnummers. 
Auto’s die niet aan het hiervoor gestelde voldoen zullen niet gecontroleerd worden. 

De rallyschilden dienen zichtbaar aan de voor- en achter zijde van de auto aangebracht te worden. 
De rallyschilden mogen niet (gedeeltelijk) de kentekenplaat van de auto bedekken. Elke bedekte  
kentekenplaat, tijdens de wedstrijd, zal resulteren in een bestraffing 
Gedurende de wedstrijd dienen de door de organisator verstrekte wedstrijdnummers aan beide 

zijden van de auto aangebracht te worden. 
Wanneer gedurende het evenement vastgesteld wordt dat een wedstrijdnummer of rallyschild 
vermist wordt, zal dit bestraft worden. 
De namen van de equipe en hun nationale vlag dienen op beide voorschermen van de auto 
aangebracht te worden (max. letterhoogte is 3cm). Elke auto die niet aan het hiervoor gestelde 
voldoet zal bestraft worden. Bloedgroepen mogen niet op de auto aangebracht worden. 
 

 

12 RECLAME OP DE AUTOS 

 
De ruimte op de rallyschilden en/of wedstrijdnummers is gereserveerd voor reclame van de 
organisator. De equipe dient deze verplichte reclame onveranderd aan te brengen. 
De organisator kan extra reclame verstrekken.  
 

 

13 DOCUMENTENCONTROLE / CONTROLE VAN DE AUTO 

 

13.1 Documentencontrole.  
 Elke voorlopig geaccepteerde equipe moet zich melden bij de documentencontrole. 
 Tijdens de documentencontrole wordt het onderstaande gecontroleerd: 

- Correctheid en volledigheid van de informatie op inschrijfformulier; 
- Betalingen; 
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 - Startbewijzen; 
 - Het geldige homologatieformulier; 
 - Het kentekenbewijs van de auto; 

- Verzekeringsbewijs; 

- Verklaring van de eigenaar in geval deze geen deel uitmaakt van de equipe. 
Indien de documenten niet in orde zijn wordt de equipe niet toegelaten tot de start. 

  De verklaring van acceptatie en afstand van verhaal dient door beide leden van de equipe 
te worden ondertekend (zie artikel 8.3). 

13.2  Controle van de auto 
  Vóór de start zal de deelnemende auto aan een conformiteitscontrole onderworpen worden.  

De gegevens op het homologatieformulier van de auto worden vergeleken met die van de 

auto. De conformiteitscontrole zal plaatsvinden bij:Autowas Twente Holtersweg 30 Hengelo,  
op zaterdag 10 november 2018, van 11:00 tot 13:00 uur, volgens een verplicht 
tijdschema dat opgenomen is in de acceptatiebrief. 

 Algemene controle van de auto omvat, onder andere: 
 - Veiligheidskooi 
 - Veiligheidsgordels  

 - Brandblussers 
 - Stoelen 
 - Kleding equipes 
 - SOS kaart / Gevarendriehoek 

 Een auto die niet goedgekeurd wordt, zal niet tot de start worden toegelaten. 
 

14 RESULTATEN 

 
14.1 Vaststellen van de resultaten 

 Niet van toepassing. 
 14.2 Publicatie van de resultaten 
 Niet van toepassing 
 
 
 
 

 
 
 
 

15 PROTESTEN - BEROEPEN 

 
15.1 Protest 
 Niet van toepassing 
15.2 Beroep 

 Niet van toepassing 
 

16 PRIJZEN - PRIJSUITREIKING 

 
16.1 Prijzen 
 Niet van toepassing 
16.2 Prijsuitreiking 
 Niet van toepassing 
 

17 SAMENVATTING BESTRAFFINGEN 

 

17.1  Geen toelating tot de start van het evenement 

  Auto voldoet niet aan de Wegenverkeerswetgeving  
  Auto gebouwd na 31-12-1986 

 Geen homologatie formulier 
 Motorgeluid boven 98 db(A) 
 Meer dan 6 lampen / verlichting niet conform  

  Uitrusting van de auto niet in orde.  
  Banden niet conform wetgeving  
  Bestuurder en/of navigator niet in het bezit van de juiste startbewijs  
  Rijders kleding niet conform dit reglement 
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  Deelname niet geaccepteerd/geweigerd  
  Inschrijfgeld niet betaald  
  Verzekering van de equipe niet in orde  
  Documentencontrole niet met goed gevolg doorlopen 

  Verklaring van acceptatie en afstand van verhaal niet ondertekend 
  Gegevens van de auto niet conform homologatieformulier 
  Auto niet goedgekeurd 
17.2 Strafseconden / Strafpunten 
  Niet van toepassing  
17.3 Ter beoordeling van de wedstrijdleider (tot maximaal uitsluiting) 
  Hinderlijk onsportief gedrag 

  1e overtreding verkeersregels / overschrijding maximum snelheid  
  Rallyschilden niet goed aangebracht 
  Wedstrijdnummers niet goed aangebracht 
  Reclame niet onveranderd aangebracht 
17.4 Uitsluiting 
  Banden niet conform de wetgeving       

 3e overtreding verkeersregels / overschrijding maximum snelheid 
  Maximum snelheid met dan 50% overschreden 
 
 

WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 

18 ROUTE  

 
18.1 Routeboek. 

Alle equipes ontvangen een routeboek waarin details zijn opgenomen met betrekking tot de 
 verplicht te volgen route. Wanneer de aangegeven route niet gevolgd kan worden, om 
welke reden dan ook, zal de organisator een omleiding maken. Deze omleiding kan 
aangegeven zijn door middel van oranje pijlen of in een route bulletin.                                                                        

18.2 Rijtijd 
 De toegestane rijtijd tussen tijdcontroles worden aangegeven op de controlekaart. Deze 

kunnen gewijzigd worden door middel van een route bulletin. 
 Een eenmaal opgelopen vertraging mag niet ingehaald worden (uitgezonderd bij een 

hergroepering). De maximale (cumulatieve) toegestane vertraging van een equipe bij 
tijdcontroles op de ideale passeertijd is 15 minuten. 

 

 
 

 

19 SNELHEID - VERKEER 

 
Zie artikel 10.2. 
De equipes zijn verplicht tijdens het gehele evenement met een werkend GPS tracking systeem te 
rijden, zodat de organisator op willekeurige punten de snelheid kan controleren 
    
    

 20 VERKENNEN 

 
20.1 Duur 
 a- de verbindingsroute en de demonstratieproeven kunnen verkend worden door de 

    ingeschreven equipes na de ontvangst van het routeboek; 
 b- het verkennen dient altijd te geschieden in overeenstemming met het gestelde in de 

    Wegenverkeerwetgeving; 
 c- De route en klassementsproeven kunnen verkend worden op zaterdag 10 november 

               2018, van 09:00 tot 13:00 uur  
 d- De Klassementsproeven kunnen maximaal tweemaal verkend worden.  
20.2 Registratie 

Equipes of hun vertegenwoordiger dienen een registratieformulier, m.b.t. gegevens van 
de te gebruiken verkenningsauto en de bestuurder, in te vullen en van een handtekening 
te voorzien waarna de documenten ten behoeve van de verkenning worden uitgereikt.   

20.3 Specifieke beperkingen 

 a- Zie artikel 21.1, c en d. 
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b- Een speciale sticker met het wedstrijdnummer dient uitgereikt te worden voor elke auto. 
Deze sticker dient gedurende de verkenning goed zichtbaar aan de bovenzijde, in het 
midden, van de voorruit aangebracht te worden. 

c- Elke equipe ontvangt en verkenningscontrolekaart die geldig is voor de passages van 

    elke proef. Deze kaart dient meegenomen te worden in de verkenningsauto en dient 
    ingevuld te worden door een marshal bij de start en finish van elke klassementsproef 
    gedurende de verkenning. 
    Het niet overhandigen van de kaart zal resulteren in de uitsluiting van verdere deelname 
    aan de verkenning. De kaart dient ingeleverd te worden in het wedstrijdsecretariaat. 
d- De maximale snelheid op de te verkennen klassementsproeven is 80 km/uur, tenzij ter 
    plaatse een lager snelheid wordt voorgeschreven.  

e- De klassementsproeven zijn open voor het overige verkeer en daarom dienen de rechten 
    van de overige verkeersdeelnemers gerespecteerd te worden.  
f- Onder geen enkele voorwaarde mogen equipes de klassementsproeven in tegengestelde 
    richting berijden, tenzij speciale instructies van de organisator, marshals of politie dit 
    aangeven. Equipes mogen de klassementsproeven alleen vanaf de start inrijden. 
g- Slechts de equipe mag in de auto zitten tijdens elke passage van een klassementsproef.  

h- De organisator kan elk middel gebruiken om het gedrag van de equipes tijdens de  
    verkenning te controleren. 
i- Wanneer een equipe, door welke reden dan ook, de verkenningsauto dient te vervangen 

moet zij het wedstrijdsecretariaat daarvan informeren. 

j-  Na het einde van de verkenning mag geen enkele persoon die in verband gebracht kan 
    worden met een ingeschreven equipe, op welke wijze dan ook zich bewegen (behalve 
    te voet) over de route van een klassementsproef zonder uitdrukkelijke toestemming van 

    de wedstrijdleider. 
k- na publicatie van de klassementsproeven op de website www.twenterally.nl is het niet 
    toegestaan door de equipe of met deze in verband te brengen personen om te rijden,  
    met welk voertuig dan ook, op de wegen die gebruikt worden als klassementsproef. 

20.4 Verkenningsauto 
Verkenningsauto’s dienen te voldoen aan volgende regels: 
a- Standaard auto’s; 

b- De auto dien één kleur te hebben, geen reclame, stickers, enz.; 
c- Standaard uitlaat met een maximaal geluid, binnen de wettelijke tolerantie, van 98dBA; 
d- Een veiligheidskooi is niet toegestaan; 
e- Twee extra lampen zijn toegestaan; 
f- De velgen zijn vrij en dienen voorzien te zijn van door de Wegenverkeerswetgeving 

toegestane banden (geen wedstrijdbanden); 

 h-   De equipe kan een intercom systeem gebruiken (zonder helmen). 

20.5 Sancties 
Het niet respecteren van bovenstaande instructies (artikel 21.2 t/m 21.4) kan leiden tot 
uitsluiting. Het inschrijfgeld zal in dit geval niet terug betaald worden door de organisator. 
 
 
 

 
 
 
 

21 START – HERSTART - INVOEGEN  

 
21.1 Start 

 De equipes dienen zich te melden op 10 november 2018, 14:15 uur, in het 
Rallycentrum Frans op den Bult voor de verplichte briefing. 
De start van het evenement zal plaatsvinden in overeenstemming met de definitieve 
startlijst vanaf TC 0, wachtpark UIT, op het service terrein Twenthe Airport, Vliegveldweg 

335 Enschede 
 De auto’s worden gestart met 1 minuut interval, zoals aangegeven in het programma.  
21.2 Herstart 

 Niet van toepassing. 
21.3 Invoegen 
 Niet van toepassing. 
  
  

22 SERVICE  
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22.1 Service en reparatie 
 Service of reparaties aan de deelnemende auto is alleen op het door de organisatie 

aangewezen serviceterrein toegestaan (Parkeerplaats Thales, Toermalijnstraat, Hengelo-

Zuid). Een vloeistof dicht zeil of folie moet onder de auto tijdens reparatie en 
overnachttingspauze aangebracht zijn. 

 Het is ‘Service’ auto’s niet toegestaan om een klassementsproef of elke andere door de 
organisator als verboden gebied aangemerkte locatie binnen te rijden respectievelijk zich 
op te houden. 

22.2 Bepalingen servicepark 
Het is niet toegestaan om brandstof te tanken in het service-park. Brandstof kan getankt 

worden bij een tankstation langs de route. 
Het is niet toegestaan om in het servicepark te rijden met gemotoriseerde voertuigen 
anders dan de rally auto en de service wagen. Het gebruik van bijvoorbeeld trikes, quads, 
motoren, brom- en snorfietsen is dus niet toegestaan.  
Een niet poreus grondzeil is verplicht te gebruiken onder de auto. 
Equipes dienen zich bij gemotoriseerde verplaatsingen te allen tijde te houden aan de 

instructies van de officials en men dient stapvoets te rijden (maximaal 5 km/uur). 
Op zaterdag 10 november 2018, 23:00 uur, moeten de equipes alles van de serviceplaats 
hebben verwijderd en dient de ondergrond schoon te zijn. Indien zich daarna nog 
voertuigen, voorwerpen of vuil op de serviceplaats bevinden, zal de organisator op kosten 

van de inschrijver de serviceplaats laten ontruimen c.q. reinigen.  
 
 

23 CONTROLES 

 
23.1 Controles – Algemene bepalingen 
 Alle controles, start en einde van klassementsproeven en hergroeperingen worden 

aangegeven door middel van FIA standaardborden. 
 Equipes zijn verplicht om de passage, in de juiste volgorde, te laten controleren op alle 

controles die vermeld staan op hun controlekaart.  

 Uren en minuten worden altijd aangegeven van 00:01 tot 24:00.  
 Controles gaan tenminste 15 minuten voor de geplande passeertijd van de eerste equipe 

open. Tenzij de wedstrijdleider anders beslist, sluiten zij 15 minuten na de geplande 
aankomsttijd van de laatste equipe, vermeerderd met de uitsluitingstijd. 

 Equipes zijn verplicht instructies van marshals op te volgen.  
23.2 Tijdcontrolekaart (Tijdkaart) 

Equipes ontvangen een tijdcontrolekaart waar alleen de rijtijden naar de verschillende 

tijdcontroles op aangegeven zijn met het doel om het tijdschema van de DEMONSTRATIE te 
kunnen handhaven. 

23.3 Passeercontroles 
Bij deze controles moeten de marshals alleen de controlekaart afstempelen en/of aftekenen 
zodra deze door de equipe wordt overhandigd.  

23.4 Tijdcontroles 

 Bij deze controles noteren de marshals het tijdstip waarop de kaart werd overhandigd.  
 
 
 
 
 
 

23.5 Meldingsprocedure bij een tijdcontrole vóór een klassementsproef 
 De meldingsprocedure begint op het moment dat de auto het gele waarschuwingsbord van 

de tijdcontrole passeert. Tussen het gele waarschuwingsbord en de controlepost mag de 
equipe niet stilstaan, om welke reden dan ook, of ongewoon langzaam rijden. 

 Het registreren van de meldingstijd op de tijdkaart kan alleen gebeuren als beide leden van 
de equipe en de auto zich binnen de controle zone en in de directie nabijheid van de 
controlepost bevinden. Het meldingstijdstip is het moment dat één van de leden van de 

equipe de tijdkaart aan de marshal overhandigd. Dan vermeldt de bevoegde marshal, met 
de hand of met een printer, op de tijdcontrolekaart de werkelijke tijd waarop de kaart werd 
overhandigd. De ideale meldingstijd wordt verkregen door de rijtijd die is toegestaan voor 
het afleggen van de routesectie op te tellen bij de starttijd van deze sectie. Deze tijden 
worden uitgedrukt in hele minuten. 

23.6 Vertrektijd bij een tijdcontrole 
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 Wanneer een volgende routesectie niet start met een klassementsproef zal de ingevulde 
meldingstijd op de tijdkaart zowel de aankomsttijd van het einde van de routesectie en de 
starttijd van de volgende sectie zijn. 

 Wordt de tijdcontrole gevolgd door de start van een klassementsproef, dan de geldt de 

volgende procedure: 
a- Deze 2 controleposten zullen worden samengevoegd tot één controlezone. 
b- Bij de tijdcontrole vóór de klassementsproef noteert de verantwoordelijke 
    marshal op de tijdkaart de meldingstijd van de equipe en tevens de geplande starttijd 
    voor de volgende routesectie. Tussen deze tijden moet een interval van 3 minuten zitten 
    om de equipe is staat te stellen zich voor te bereiden voor de start. 
c- Direct na de tijdcontrole gaat de equipe naar de start van de klassementsproef. De 

    bevoegde marshal zal de werkelijke starttijd van de klassementsproef registreren 
    op de tijdkaart. Deze tijd zal tevens de starttijd voor de routesectie zijn. 

 In geval van en lekke band zullen 5 minuten extra toegekend worden voor een reparatie. 
23.7 Uitsluiting 
 Een vertraging van meer dan 15 minuten ten opzichte van de ideale rijtijd of meer dan 30 

minuten aan het einde van een sectie en/of etappe zal resulteren in uitsluiting van de 

equipe. 
 Een melding vóór de ideale meldingstijd mag in geen geval door de equipe gebruikt worden 

om een vertraging, meetellend voor uitsluiting, te verkleinen.  
Ook zullen straffen voor het te vroeg melden niet gebruikt kunnen worden bij het 

berekenen van de maximale toegestane vertraging die resulteert in uitsluiting.  
  Uitsluiting wegens overschrijding van de maximale toegestane vertraging kan alleen aan 

het einde van een sectie of etappe. 

23.8 Hergroeperingscontroles 
 Hergroeperingscontroles kunnen langs de route ingericht worden. Het doel van deze 

hergroeperingen is om de tijdinterval die mogelijk ontstaan is tussen equipes, als gevolg 
van te late aankomsten en/of opgaves, te reduceren. Met de starttijd van een 
hergroepering (uit-) controle dient rekening te worden gehouden en niet de duur van de 
hergroepering.   

  Bij aankomst van deze hergroeperingscontroles dient de equipe hun tijdkaart aan de 

marshal te overhandigen. De equipes krijgen aanwijzingen over hun starttijd.  
 

24 DEMONSTRATIEPROEVEN 

 
24.1 Demonstratieproeven 
 Demonstratieproeven zijn tests op wegen die zijn afgesloten voor het overige verkeer.  

 Op de demonstratieproeven wordt de te volgen route aangegeven door middel van 

zogenoemde hoofdpijlen. Samenkomsten van wegen, zonder richtingsverandering, en 
bochten worden niet aangegeven. De bol-pijl situaties en informatie in het routeboek zijn 
bindend. 

 De equipes mogen niet in de tegenovergestelde richting van de voorgeschreven richting te 
rijden. Overtreding zal bestraft worden met uitsluiting. 

 Tijdens het verrijden van de klassementsproeven mogen deelnemers eerder gestarte  

equipes niet inhalen, uitgezonderd in het geval wanneer een auto, door welke reden dan 
ook, langzaam rijdt of stilstaat. 

24.2 Start demonstratieproeven 
 De start van klassementsproeven zal als volgt worden gegeven:  
 Wanneer de equipe gestopt is bij start van de klassementsproef zal de marshal de 

werkelijke starttijd noteren op de tijdcontrolekaart en geeft dit document terug aan de 
equipe. Het startsein zal gegeven worden door de marshal die luid zal aftellen: 30”, 15”, 

10” en de laatste vijf seconden één voor één. Als de laatste seconde verstreken is zal het 
startsein gegeven worden en dient de equipe te vertrekken. 

 
 

 
 

  Als alternatief kan een elektronisch aftelsysteem worden gebruikt dat op de startlijn de 
seconden aftelt. 

 De tijdsinterval bij de starts van de klassementsproeven dienen de zelfde te zijn als die 
welke toegepast zijn bij de start van de betreffende etappe. 

 De start van de klassementsproef kan alleen, in relatie met de geplande starttijd, door de 
marshal vertraagd worden in geval van “force majeure”. Wanneer een equipe te laat is zal 
de marshal en nieuwe starttijd noteren. De vertraging zal beschouwd worden als een 

opgelopen vertraging in een routesectie.  
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 Elke equipe die weigert een klassementsproef te starten op de tijd en in de volgorde die 
haar toegewezen is zal bestraft worden met uitsluiting. 

24.3 Finish klassementsproeven 
 Klassementsproeven eindigen met een vliegende finish waar geen tijdmeting zal 

plaatsvinden. Stoppen tussen het waarschuwingsbord en het stopbord is niet toegestaan. 
Stoppen bij de Stopfinish is niet toegestaan, de equipe dient met gepaste snelheid door te 
rijden.   

24.4 Assistentie op klassementsproeven 
 Op de route van een klassementsproef is service niet toegestaan. Elke overtreding van 

deze regel zal resulteren in de uitsluiting. 
24.5 Onderbreking van een klassementsproef 

 Wanneer een equipe opgeeft, moet deze de organisator hierover informeren. 
Telefoonnummer: +31 (0) 6 147 927 47 

24.6 Gele en rode vlag procedure 
 Onbewogen gele vlag: 

- let op, gevaarlijke situatie; 
- voorzichtig rijden tot na de situatie. 

 Bewogen gele vlag: 
- let op, (gedeeltelijk-) geblokkeerde weg; 
- langzaam rijden of stoppen. 

 Rode vlag: 

- stoppen, ruimte laten voor hulpvoertuigen; 
- proef ligt stil. 

 Wanneer een equipe betrokken is bij een ongeval, moet de equipe ter plaatse blijven en dit 

melden aan de eerst volgende equipe die dat weer melden bij de eerst volgende radiopost. 
24.7 Calamiteitenprocedure 
24.7.1 Op klassementsproeven zijn de volgende regels van kracht: 

a- Wanneer een deelnemer op de klassementsproef, door technische problemen, abnormaal 
    langzaam rijdt dient de richtingaanwijzer en de waarschuwingslichten gebruikt te worden 
    om aan te geven dat de snellere equipe kan inhalen.  
b- Equipes die een noodstop moeten maken dienen de auto aan de kant van de weg te 

    parkeren en dienen de naderende equipes te waarschuwen (gevarendriehoek dient 50  
    meter tegen de rijrichting van de proef geplaatst te worden). 

24.7.2 Elke equipe is verplicht een geplastificeerd waarschuwingsteken op A3-formaat in de  
deelnemende auto te hebben met op de ene kant een rood reflecterend “SOS”-teken en 
op de andere kant een groen reflecterend “OK”- teken.  

   In geval van een ongeval waar medische hulp is gewenst moet, indien mogelijk, het 
“SOS” teken getoond worden aan de eerst volgende auto’s. Wanneer het “SOS”-teken 
getoond wordt, is men verplicht te stoppen om te helpen. De equipe dient de gewonde te 
helpen en om de veiligheidsdiensten zo snel mogelijk te waarschuwen.  

    De eerste equipe die arriveert op de plaats van het ongeval moet stoppen en moet de  
 volgende auto laten stoppen en inlichten. Deze equipe moet de volgende informatie 
  meenemen naar de eerstvolgende radiopost:   
 - Wedstrijdnummer van de betreffende equipe,  
 - Of en hoeveel bestuurders of toeschouwers gewond zijn,  
 - Of een bestuurder of toeschouwer bekneld is in of buiten de auto.  
 - Plaats van het ongeval, b.v. dichtstbijzijnde bol-pijl situatie of kilometerpost,  
 - Elke andere belangrijke informatie, b.v. vuur, water.  

    In het geval van een ongeval waar geen gewonden zijn of waar geen directe medische  
   hulp nodig is moet het “OK” teken duidelijk door de equipe getoond worden aan de  

   drie opvolgende equipes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

25 PARC FERMÉ 
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25.1 Parc Fermé 
Niet van toepassing. 
 

26 SAMENVATTING STRAFFEN WEDSTIJD 

 
26.1 Geen toelating tot de start van de wedstrijd 
 Overtreding van één van de gestelde regels aan een verkenningsauto 
 Meer dan 15 minuten te laat bij de start van de etappe of sectie 
26.2 Tijdstraffen 
 Niet van toepassing 
26.3 Ter beoordeling van de wedstrijdleider 

  Registratie verkenningsauto niet juist 
 Overtreding van één van de specifieke beperkingen van het verkennen 
 Overtreding van één van de gestelde regels aan een verkenningsauto 
 Overtreding van één van de service regels 
 Controle zone verkeerd binnen rijden of opnieuw binnen rijden 
 Stilstaan/ongewoon langzaam rijden binnen een controlegebied 
 Motor niet afgezet bij een hergroepering 

  Niet opvolgen gele vlag procedure 
 Niet opvolgen calamiteitenprocedure 
26.4 Uitsluiting 

  Onsportief gedrag 
 Correctie of toevoeging op de tijdcontrolekaart door de equipe 
 Het missen van een stempel/registratie/niet overhandigen van de tijdcontrolekaart 

  Overschrijding maximale vertraging 
 Op de klassementsproef in tegengestelde richting rijden 
 Inhalen op de klassementsproef  

Stoppen tussen de vliegende- en stopfinish of bij de stopfinish 
 Geen registratie van de startijd bij een klassementsproef 
 
 


