
 

Bulletin 2 
 

Datum: 26-05-2018 

Tijd: 12.00 uur 

 

 

Bulletin 2 ELE Shortrally 2018 Pagina 1 van 4 
APPROVED BY KNAF UNDER PERMITNR. 0402.18.170  

 

 

Van: Wedstrijdleider 
 

Aan: Alle deelnemers 
 

Onderwerp: Aanvullingen of wijzigingen van het bijzonder reglement 
 

 

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 

 

1. INTRODUCTIE 

1.2 Wegdek van de klassementsproeven: 73.0% verhard. 

 

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

 Totale lengte van de shortrally: 121 km 

Aantal klassementsproeven:  4 

Totale lengte klassementsproeven:  51 km 

Aantal etappes:  1 (zaterdag 2 juni 2018) 

 Aantal secties: 3 

 

 

2. ORGANISATIE 

2.6 Observer en gedelegeerden (toevoeging) 

KNAF Veiligheidsfunctionaris   Peter Dorn   Licentienr. 33816 

2.7 Hoofd officials 

 Hoofd Medische Dienst:   Henri van Dijk  Ambulance Event Service 

Hoofd Personeel:   Paul Herps    Licentienr. 36290 

     Wijnand ten Elshof  Licentienr. 29429 

     Saskia Peters – Hegeman Licentienr. 44764 

 Bemanning sluitauto:   Jos Bergman   Licentienr. 29425 

    Hans van Assouw  Licentienr. 32008 

 Proevenchefs:   Frank Bloemberg  Licentienr. 17497 

    Johan Hoekman  Licentienr. 20298 

    Willem Nuiten   Licentienr. 12630 

    Robert van der Zee  Licentienr. 9577 

    Herman Zweers  Licentienr. 30482 

    Mark Kastelijn  Licentienr. 16111 

  

 

3 PROGRAMMA EN LOCATIEGEGEVENS 

 Service Welcome Center – locatie en openingstijden 

 Habraken 1209, 5507 TB Veldhoven. Zaterdag 2 juni 2018 tussen 06:30 en 08:30 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. 
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 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 zaterdag 2 juni 2018 06:30 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. 

 

Geluidskeuring - locatie en tijdstip: 

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

De geluidskeuring is op zaterdag 2 juni 2018 van 08:45 tot 10:30 uur. 

Tijdschema wordt in bulletin gepubliceerd. 

 

Technische keuring - locatie en tijdstip: 

SchippersStop, Habraken 2601 – 2605, 5507 TR Veldhoven. 

De technische keuring is op zaterdag 2 juni 2018 van 09:00 tot 10:30 uur. 

Tijdschema wordt in bulletin gepubliceerd. 

 

 Rijdersbriefing - locatie en tijdstip: 

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

Service B t.h.v. Service Out op zaterdag 2 juni 2018 om 12.15  uur. 

 

 

4 INSCHRIJVINGEN 

4.3 Aantal toe te laten deelnemers en klassen  

4.3.1 Het maximum aantal deelnemers is gesteld op: 25 32. 

Indien meer dan 25 32 inschrijvingen zijn ontvangen zal het accepteren van de inschrijvingen 

slechts voorbehouden zijn aan het organisatiecomité. 

 

 

8 BRANDSTOF 

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. 

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

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

 

 

9 VERKENNING 

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

klassementsproeven te verkennen volgens onderstaand tijdschema: 

Dag: Verkenningstijden: KP: 

Zaterdag 2 juni 2018 08.00 – 11:30 uur 7 – 9 

8 – 10 

 

 

11 TECHNISCHE KEURING, VERZEGELING EN MARKERING 

11.1    Locatie en tijdschema geluidskeuring 

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

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

Startnummer: Meldingstijd geluidskeuring: 

101 – 110 08:45 – 09:30 Uur 

111 – 120 09:30 – 10:00 Uur 

121 – 130 10:00 – 10:30 Uur 

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

aanwezig zijn.  
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11.2 Locatie en tijdschema technische keuring 

De Technische keuring vindt plaats conform het in het programma (art. 3) genoemde tijdstip en 

locatie, conform onderstaand tijdschema. 

Startnummer: Meldingstijd technische keuring: 

101 – 110 09:00 – 9:45 Uur 

111 – 120 09:45 – 10.15 Uur 

121 – 130 10:15 – 10.45 Uur 

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

aanwezig zijn.  

 

 

12 AANVULLENDE KENMERKEN VAN DE SHORTRALLY 

12.4  Afwijkende voorschriften 

12.4.2 Vervalt 

 

12.5  Service Welcome Center en Service(terreinen) 

12.5.2 Service Welcome Center en trailerpark 

        Alle serviceteams moeten zich op zaterdag 2 juni 2018 tussen 06:30 en 08:30 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 Service Welcome Center 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. 

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. 
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12.5.5 Milieu 

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. 

 

 

Wedstrijdleider 

Maarten van de Meerakker 

 
 

Commissie Reglementen BSR 

Robert van der Zee 

(BSR 18-12/02_RvdZ) 

 
 

 


