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RIJDERS LICENTIES HISTORISCHE RALLYSPORT 

 
Goedgekeurd door de KNAF onder nummer: 0450.20.008 d.d.: 3 december 2019 

 

 

REGELMATIGHEID, REGULARITY 50 km/uur WEDSTRIJDEN 
 

11.8.1 Rallypas 

De “Rallypas” is uitsluitend geldig voor deelname aan alle door de KNAF geautoriseerde 

Historische Regularity rally’s, waarbij de gemiddelde snelheid de 50 km/uur niet te boven 

gaat. De Rallypas is slechts geldig voor één evenement waarvan de naam en 

wedstrijddatum op de pas is aangegeven. De Rallypas wordt uitsluitend verstrekt tijdens 

de documentencontrole van het betreffende evenement. De minimum leeftijd van de 

navigator mag 15 jaar zijn. 

 

 

11.8.2 NATIONALE/EU HISTORIC REGULARITY RALLY LICENTIE;  

Rijder en Navigator.  

Met een “Nationale /EU Historic Regularity Rally Licentie”  kan men deelnemen aan  

historische 50 km/uur regelmatigheid / regularity / sollzeit rally’s die voorkomen op een 

nationale wedstrijd kalender van een ASN aangesloten bij de FIA. Aanvragen kunnen 

schriftelijk ingediend worden via BSHR@KNAF.nl.  

 

Voor de  Nationale /EU Historic Regularity Rally’s Licentie dient de aanvrager: 

- het door de KNAF vervaardigd aanvraagformulier, inclusief de ‘eigen gezondheids- 

verklaring’, in te vullen en te ondertekenen; 

- naar oordeel van het BSHR over voldoende reglementskennis te beschikken.  

- de navigator een minimum leeftijd hebben van 15 jaar. 
  De wettelijke vertegenwoordiger van de licentie aanvrager die de leeftijd van 18 jaar nog niet  

  heeft bereikt, dient de licentieaanvraag mede te ondertekenen.  
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HISTORISCHE SNELHEIDS RALLY WEDSTRIJDEN 

 

11.8.3  Historic Clublicentie Rijder en Navigator.  

Bij de “Historic Clublicentie Rijder”  is het afhankelijk van de soort historische rally welke 

criteria er voor afgifte zijn. Voor Historische rally’s die op de KNAF sportkalender staan 

dient de aanvrager: 

-    Het volgen van een door de KNAF erkende rallycursus en examen. 

-    Naar oordeel van het BSHR over voldoende reglementskennis en rijvaardigheid te  

     beschikken.          

-    Het door de KNAF vervaardigde aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen; 

-    Een medische keuring met goed gevolg hebben ondergaan en aan te leveren bij de  

     licentie aanvraag; 

-     De navigator een minimum leeftijd hebben van 16 jaar.    
      De wettelijke vertegenwoordiger van de licentie aanvrager die de leeftijd van 18 jaar nog niet  

      heeft bereikt, dient de licentieaanvraag mede te ondertekenen.  

-    Na het met goed gevolg aan 4 wedstrijden te hebben deelgenomen kan men een  

     aanvraag indienen voor ophoging naar een hogere licentie (Historic EU Rallylicentie)  

 

 

11.8.4  Nationale/EU Historic Rally Licentie;      Rijder / Navigator 

Voor het verkrijgen van een Nationale/EU Historic Rallylicentie rijder/navigator is 

aantoonbaar ervaring nodig in de historische rallysport als respectievelijk rijder of 

navigator. Voor ophoging van Historic Clublicentie naar Historic EU Rallylicentie is 

toestemming van het BSHR nodig. Aanvragen kunnen schriftelijk ingediend worden via 

BSHR@KNAF.nl.  

 

De “Nationale/EU Historic Rallylicentie is geldig voor deelname aan alle Nederlandse en 

buitenlandse Historische rally’s die vermeld worden op de nationale Sportkalender van de 

lidstaten van de Europese Unie (en door de FIA gelijk gestelde landen).  

Voor de Nationale/EU Historic Regularity Rallylicentie geldt in alle gevallen dat de 

aanvrager: 

-    Een minimum leeftijd hebben van 18 jaar; 

-    Het door de KNAF vervaardigde aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen; 

-    Een medische keuring met goed gevolg hebben ondergaan en aan te leveren bij de  

     licentie aanvraag.; 

-    De navigator een minimum leeftijd hebben van 16 jaar. 

      De wettelijke vertegenwoordiger van de licentie aanvrager die de leeftijd van 18 jaar nog niet  

      heeft bereikt, dient de licentieaanvraag mede te ondertekenen.  

-    Na het met goed gevolg 4 wedstrijden te hebben deelgenomen kan men een  

     aanvraag indienen voor ophoging naar een hogere licentie (Historic Full International  

     Rallylicentie )  
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11.8.5   Full International Historic Rally Licentie  

Voor het verkrijgen van een Full International Historic Rally Licentie is aantoonbaar 

ervaring nodig in de historische rallysport als respectievelijk rijder of navigator. Voor 

ophoging van de Nationale/EU Historic Rally licentie naar Full International Historic Rally 

Licentie is toestemming van het BSHR nodig. Aanvragen kunnen schriftelijk ingediend 

worden via BSHR@KNAF.nl.  

 

Bij de eerste aanvraag zal de aanvrager altijd met goed gevolg een door het BSHR 

erkende praktijkopleiding gevolgd hebben of naar het oordeel van het BSHR over 

voldoende, aantoonbare, rijervaring en reglementskennis moeten beschikken.  

Voor de Full International Historic Rally Licentie geldt in alle gevallen dat de aanvrager: 

-    Een minimum leeftijd moet hebben van 18 jaar; 

-    Het door de KNAF vervaardigde aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen; 

-    Een medische keuring met goed gevolg hebben ondergaan; 

-    Bij eerste aanvraag een Rust ECG aanleveren voor licentie  afgifte. 

-    Medische keuringen voor internationale licenties kunnen ook op de   

      licentiedagen/avonden plaatsvinden, met dien verstande dat rijders die in 

      aanmerking komen voor een (inspanning-) ECG deze voorafgaand hieraan elders  

      moeten verzorgen en de uitslag hiervan mee dienen te nemen naar de medische  

      keuring. Een ECG is verplicht voor internationale licentiehouders altijd bij de eerste  

      aanvraag en daarna om het jaar. (Tot 45 jaar een rust ECG, vanaf het bereiken van    

      de 45-jarige leeftijd een inspannings ECG) 
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