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Van / From: Wedstrijdleider / Clerk of the course 
 

Aan / to: Alle deelnemers / All competitors 
 

Onderwerp / Subject: Aanvullingen of wijzigingen van het bijzonder reglement 

 Additions or changes to the supplementary regulations 
 

 

Veel wijzigingen in dit bulletin hebben te maken met de gewijzigde locatie van het Service Welcome 

Center en het centrale serviceterrein. 

Het centrale serviceterrein is dit jaar bij: B&G Hekwerk, Habraken 2321 L, 5507 TK Veldhoven 

Many of the changes in this bulletin are related to the changed location of the Service Welcome Center 

and the central service area. 

The central service area is located at B&G Hekwerk, Habraken 2321 L, 5507 TK Veldhoven 

 

1. INTRODUCTIE 

1.2 Wegdek van de klassementsproeven: 83,0% verhard. 

 Surface of the Special Stages: 83,0% paved. 

 

1.3 Totale lengte klassementsproeven en de totale afstand van de rally: 

 Totale lengte van de rally: 475 km 

Aantal klassementsproeven:  14 

Totale lengte klassementsproeven:  175 km 

Aantal etappes:  2 (vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni 2018) 

 Aantal secties: 7 

 Total length of the stages and the total length of the rally 

 Total length of the rally: 475 km 

Number of special stages:   14 

Total length of the stages: 175 km 

Number of legs: 2 (Friday 1 June and Saturday 2 June 2018) 

 Number of sections: 7 

 

 

2. ORGANISATIE / ORGANISATION  

2.6 Observer en gedelegeerden (toevoeging) / Observer and delegates (addition) 

KNAF Veiligheidsfunctionaris / KNAF Safety Officer 

  Peter Dorn    Licentienr. / License no. 33816 

 

2.7 Hoofd officials / Senior officials 

 Hoofd Medische Dienst / Chief Medical Officer:  

  Henri van Dijk    Ambulance Event Service 

Hoofd Personeel / Chief Personnel:  

  Paul Herps     Licentienr. / License 36290 

  Wijnand ten Elshof    Licentienr. / License no. 29429 

  Saskia Peters – Hegeman    Licentienr. / License no. 44764 

 Bemanning sluitauto / Sweeper car:  

  Jos Bergman    Licentienr. / License no. 29425 

  Hans van Assouw    Licentienr. / License no. 32008 

 Proevenchefs / Stage commanders:   

  Frank Bloemberg    Licentienr. / License no. 17497  

  Johan Hoekman    Licentienr. / License no. 20298  

  Willem Nuiten    Licentienr. / License no. 12630  

  Robert van der Zee    Licentienr. / License no. 9577  

  Herman Zweers    Licentienr. / License no. 30482  

  Mark Kastelijn    Licentienr. / License no. 16111  
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3 PROGRAMMA EN LOCATIEGEGEVENS / PROGRAMME AND LOCATION DETAILS 

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 9.2.3. 

 Reconnaissance special stages: 

 The Reconnaissance of the special stages is on: 

▪ Thursday 31 May 2018 from 19.00 to 00:00 , 

▪ Friday 1 June 2018 from 11:00 to 16:00 , 

 according to schedule, see article 9.2.3 

 

 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. 

 Service Welcome Center: 

 Habraken 1209, 5507 TB Veldhoven. Friday 1 June 2018 from 08:00 and 14:00. 

 All service crews need to register at the Service Welcome Center. 

For arrival procedure and details, see article 12.5 and further.  

The service crews will receive formal instruction regarding Service and Remote Service. Remember 

that the entrant is also responsible for the service crew supporting.   

 

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. 

The competition car needs to be unloaded from the trailer at the trailer parking. Unloading of 

competition cars at the service area is not possible. The trailer remains at the trailer parking. 

 

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. 

Central service area: 

 The service area is at a different location than previous years! 

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

From Friday 1 June 2018 08:00 to Sunday 3 June 2018 10:00. 

For arrival procedure and details, see article 12.5 and further.  

The service crews will at the Service Welcome Center receive formal instructions regarding  Service 

and Remote Service. Remember that the entrant is also responsible for the service crew 

supporting.  

 

Geluidskeuring - locatie en tijdstip: 

Bij Das Koerier Logistics, Habraken 2154, 5507 TH Veldhoven. 

De geluidskeuring is op vrijdag 1 juni 2018 van 15:00 tot 16:00 uur. 

Noise Check: 

At Das Koerier Logistics, Habraken 2154, 5507 TH Veldhoven. 

The noise check is on Friday 1 June 2018 from 15:00 to 16:00. 

 

          Technische keuring - locatie en tijdstip: 

SchippersStop, Habraken 2601 – 2605, 5507 TR Veldhoven. 

De technische keuring is op vrijdag 1 juni 2016 van 15:15 tot 16:15 uur. 

Scrutineering 

SchippersStop, Habraken 2601 – 2605, 5507 TR Veldhoven. 

Scrutineering is on Friday 26 May 2017 from 15:15 to 16:15. 
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Rijdersbriefing - locatie en tijdstip: 

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

Service B t.h.v. Service Out op vrijdag 1 juni 2018 om 18:00 uur. 

Driver briefing 

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

          Service B by Service Out on Friday 1 June 2018 at 18:00 . 

 

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. 

Remote service Helmond: 

 Former EHAD area, Engelseweg/Spoorstraat, Helmond 

 Friday evening 1 June 2018, 20:30 till Saturday morning 1:00. 

For SPECIAL arrival procedure, limitations and detail, see article 12.5 and further 

 Service crews will receive formal instruction regarding Service and Remote Service. 

 Remember that the entrant is also responsible for the service crew supporting. 

 

 Technische keuring Rally 2 deelnemers. Tijd en locatie 

 Op zaterdag 2 juni 2018 om 09:45 uur, locatie technische keuring ingang Parc Fermé. 

Melden bij Technische Commissie! 

(let op: dit tijdstip valt in de technische keuring van de Shortrally) 

SchippersStop, Habraken 2601 – 2605, 5507 TR Veldhoven. 

 Scrutineering Rally 2 participants 

 On Saturday June 2 2018 at 9:45, scrutineering location entrance Parc Fermé 

 Report at Technical Committee 

 (this is during the scrutineering of the Shortrally) 

SchippersStop, Habraken 2601 – 2605, 5507 TR Veldhoven. 

 

 

6 RECLAME EN IDENTIFICATIE / ADVERTISING AND IDENTIFACTION 

6.1  Verplichte reclame, conform SRR art 18.1.2 bestaat uit / Compulsory Advertising, conform SRR art 

18.1.2 consists of:  

▪ Helichem 

▪ ELE 

  Deze verplichte reclame moet IN ZIJN GEHEEL worden aangebracht en mag NIET WORDEN 

AANGEPAST. 

  This compulsory Advertising has to be applied IN FULL and MAY NOT BE ADAPTED. 

 

6.2  Extra reclame, conform SRR art 18.8 bestaat uit / Additional Advertising, conform SRR art 18.8 

consists of:  

▪ Rallyschild.nl 

▪ EB Personeelsdiensten 

  Deelnemers, die deze “extra reclame” accepteren, dienen een ruimte te reserveren ter grootte van 

een vlak van 50 cm breed en 33 cm hoog onder de voorportierstickers. Deze “extra reclame” mag 

NIET WORDEN AANGEPAST en moet IN ZIJN GEHEEL als stickervel op het voorportier geplakt 

worden. Indien hieraan niet wordt voldaan volgt bestraffing conform het vermelde in SRR art. 

18.8.5. 

  Competitors accepting this “optional advertising” have to reserve an area of 50 cm width and 33 

cm height underneath the competition numbers on the front doors. It is NOT ALLOWED to adapt 

this “optional advertising” and the stickers have to be fitted AS A WHOLE on the front doors. In 

case this is not obeyed a penalty will follow in accordance with SRR art. 18.8.5. 
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8 BRANDSTOF / FUEL 

Tanken van brandstof 

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

locaties, conform SRR art. 58.1. 

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! 

  Refueling of the car. 

  Refueling may only take place on locations indicated by the organizer in the road book, according 

to SRR art. 58.1. 

  A refueling area is organized at: 

▪ Central service area, B&G Hekwerk, Habraken 2321 L, 5507 TK Veldhoven 

As indicated in the road book, at the service area See also the map in the Rally Guide. 

▪ Remote Service, former EHAD area, Engelseweg/Spoorstraat, Helmond (on the service area). 

See also map in the appendix of the Rally Guide. 

▪ Commercial fuel stations on the liaison sections. See also SRR for rules. 

Both drivers have to be outside of the car during refueling! 

 

 

9 VERKENNING (gewijzigd) / RECONNAISSANCE (changed) 

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

klassementsproeven te verkennen volgens onderstaand tijdschema: 

 The organizer gives the entered competitors the possibility to perform a reconnaissance of the 

special stages according to the time schedule below: 

Dag: 

Day: 

Verkenningstijden: 

Reconnaissance times: 

KP: 

SS: 

Donderdag 31 mei 2018 

Thursday May 31 2018 

19.00 – 23.00 uur 1 - 4 

2 – 5 

3 – 6 

Donderdag 31 mei 2018 

Thursday May 31 2018 

22.00 – 00.00 uur 12 – 14 

Vrijdag 1 juni 2018 

Friday June 1 2018 

11.00 – 13.00 uur 11 – 13 

Vrijdag 1 juni 2018 

Friday June 1 2018 

12.00 – 16.00 uur 7 – 9 

8 – 10 

 

 

11 TECHNISCHE KEURING, VERZEGELING EN MARKERING 

11.1    Locatie en tijdschema geluidskeuring / Location and timing Noise Check. 

Voorafgaande aan de technische keuring vindt er een geluidskeuring plaats conform het in het 

programma (bijzonder reglement art. 3) genoemde tijdstip en locatie, conform onderstaand 

tijdschema. 

Prior to the Scrutineering a Noise Check is held according to the in the programme (Supplementary 

Regulations art. 3) given timing and location, in accordance with the following timetable. 

Startnummer: 

Start number: 

Meldingstijd geluidskeuring: 

Time at Noise Check: 

61 – 65 15:00 – 15:30 Uur 

66 – 73 15:30 – 16:00 Uur 

De equipe hoeft daarbij niet aanwezig te zijn; per equipe mogen maximaal 2 servicepersonen 

aanwezig zijn.  

The crew does not need to be present. Per crew maximum two service mechanics may be present. 
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11.2 Locatie en tijdschema technische keuring / Location and timing Scrutineering. 

De Technische keuring vindt plaats conform het in het programma (bijzonder reglement art. 3) 

genoemde tijdstip en locatie, conform onderstaand tijdschema. 

The Scrutineering will take place will take place according to the in the programme (Supplementary 

Regulations art. 3) given timing and location, in accordance with the following timetable. 

Startnummer: 

Start number: 

Meldingstijd technische keuring: 

Time at Scrutineering: 

61 – 65 15:15 – 15:45 Uur 

66 – 73 15:45 – 16:15 Uur 

De equipe hoeft daarbij niet aanwezig te zijn; per equipe mogen maximaal 2 servicepersonen 

aanwezig zijn.  

The crew does not need to be present. Per crew maximum two service mechanics may be present. 

 

 

12 AANVULLENDE KENMERKEN VAN DE RALLY / ADDITIONAL ASPECTS OF THE RALLY 

12.5  Service Welcome Center en Service(terreinen) / Service Welcome Center en Service(areas) 

12.5.2 Service Welcome Center en trailerpark 

        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 volgens SSR2018. 

▪ 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. 

Service Welcome Center and trailer parking 

        All service crews must on Friday June 1 2018 from 08:00 to 14:00 first report at the Service 

Welcome Center. In case of delays, please contact the secretariat of the rally by phone. 

The Service Welcome Center and the trailer parking are at Habraken 1209 in,  Veldhoven. 

The distance from the Service Welcome Center to the central service area is approximately 350 

meters. 

At the Service Welcome Center: 

▪ The service crew will receive their documents (stickers, rally plates for the competition car, 

etc.) 

▪ The service crew will receive instructions for reporting at the central service area. 

▪ The service crew will receive formal instructions regarding the Service and Remote Service. 

Remember that the entrant is also responsible for the service crew being used.  

▪ The service crew needs to unload competition cars from the trailer at the Trailerpark. 

Unloading at the service area is not possible! The trailer will remain at the trailer parking. 

▪ The service crew needs to apply service decals and plates on the service car(s). After 

application of the correct decals and plates the service crew will drive the service car(s) and 

the competition car over the given route to the service area. At the entrance of the service 

area, the service crew will be guided to the allocated service location by an official. 
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12.5.3 Centrale service, B&G Hekwerk, Habraken 2321 L, 5507 TK Veldhoven. 

▪ De serviceteams dienen zich eerst te melden bij het Service Welcome Center, zie hiervoor 

artikel 12.5.2. 

▪ 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 volgens SSR2018. 

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

artikel 4.4.1. 

▪ De ondergrond van het serviceterrein is anders dan andere jaren en bestaat uit nieuwe 

bestrating met betonklinkers. U dient hier rekening mee te houden. Het is ten strengste 

verboden markeringen, verankeringen, en dergelijke op of tussen de bestrating aan te 

brengen. 

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

▪ Access to the service area is only for (service) vehicles with a rally plate “Service” and 

window sticker “Service” clearly applied in the top right corner of the wind shield.  

▪ There is a possibility of purchasing additional access by means of an additional service 

package, see article 4.4.1. 

▪ Service teams should first report at the Service Welcome Center, see article 12.5.2. 

▪ The underground of the service area is different than previous years and consists of new 

pavement of concrete bricks. You have to take this into account. It is strongly prohibited to 

add markings, anchorings, et conto or in the pavement!  

12.5.4 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 volgens SSR2018. 

▪ 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. 

 Remote service (former EHAD area, Engelseweg/Spoorstraat, Helmond). 

▪ The Remote service will be on Friday evening 1 June 2018, 20:30 till Saturday morning 

1:00. 

▪ Normal service regulations will apply. This includes the safety regulations, environmental 

regulations and penalties according to SSR2018. 

▪ Access to the Remote Service area is only for (service) vehicles with a “Service” decal 

applied in the top right corner of the wind shield. 

▪ Only accessible with a service van of maximum 6 meter length (no tractor-trailer).  

▪ On entrance of the Remote Service Area, an official will point the service crew to a location. 
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12.5.5 Milieu / Environment 

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

conform SSR2018 en dit Bijzonder Regelement ingericht en gebruikt te worden (met speciale 

aandacht voor bodembescherming). 

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 volgens SSR2018 ook de kosten voor 

het opruimen/de schade in rekening worden gebracht. 

The serviceareas at the central – and remote service, must be set up and used according SSR2018 

and these supplementary regulations. Specific attention is required for soil pollution. Leakages 

must be prevented with uttermost effort! To achieve this, every equipe must have effective 

absorbtion solutions available next to the standard precaution measures. If despite the precautions 

leakage occurs, immediate absorbtion and cleaning must be executed. In addition the 

environmental officer/service coordinator must be informed immediately. After the event, all 

service areas need to be cleaned and left decent. In case of offense, the considered crew will be 

charged with all applicable costs afterwards. 

 

 

 

Wedstrijdleider 

Clerk of the course 

Radboud van Hoek 

 

Commissie Reglementen BSR 

BSR Regulations 

Robert van der Zee 

(BSR 18-12/01_RvdZ) 

 
 

 


