
 

Bulletin 1 
 

Datum: 16-09-2021 

Tijd: 20.00 uur 
 

  

APPROVED BY KNAF UNDER PERMITNR.0402.21.224 1 

 

 

 

Van: Wedstrijdleider 
 

Aan: Alle deelnemers 
 

Onderwerp: Aanvullingen of wijzigingen van het bijzonder reglement 
 

 

1. INTRODUCTIE 

1.1 Aanvullende informatie, incl. de verplichte Covid-19 maatregelen, zal worden opgenomen in de 

Rallygids, te publiceren op 24 september 2021. 

 

2. ORGANISATIE 

2.7 Hoofd officials 

 Hoofd Medische Dienst: Guido van den Acker Ambulance Event Service 

Bemanning sluitauto: Hans van Assouw                   Licentienr. 32008 

  Leo Gommans Licentienr. 7159 

 Algemene Assistentie: Radboud van Hoek Licentienr. 6100 

 

3 PROGRAMMA EN LOCATIEGEGEVENS  

 Publicatiedatum van de Rallygids: 

 Vrijdag 24 september 2021, via www.elerally.nl 

 

 Publicatie van het tijdschema (in de rallygids): 

 Vrijdag 24 september 2021, via www.elerally.nl 

 

 Service Welkom Center & trailer park: 

 Op het serviceterrein, Recreatiepark Aquabest, Ekkersweijer 1, 5681 RZ Best 

▪ Vrijdag 08 oktober 2021 tussen 15:00 en 21:00 uur.  

▪ Zaterdag 09 oktober 2021 tussen 06:00 en 08:30 uur. 

Uitzonderingen (grote trailers, e.d.) na akkoord service coördinator welkom op donderdag 07 

oktober 2021 tussen 15:00 en 21:00 uur. Neem hiervoor tijdig in de voorbereiding (uiterlijk 

maandag 27 september 2021, 24:00 uur, 24:00 uur), via service@elerally.nl, contact op met de 

service coördinator! 

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

 Voor aankomstprocedure en details, zie artikel 12.5 en verder en de rallygids. 

 De serviceteams ontvangen formele instructies t.b.v. Service. Onthoud dat u als equipe ook 

verantwoordelijk bent voor het serviceteam dat aan u service verleent.                               

 

Centraal serviceterrein: 

 Recreatiepark Aquabest, Ekkersweijer 1, 5681 RZ Best 

 Openingstijden: 

▪ Vrijdag 08 oktober 2021  15:00 uur tot 00:00 uur. 

▪ Zaterdag 09 oktober 2021  06:00 uur tot 01:30 uur. 

▪ Zondag 10 oktober 2021  09:00 uur tot 11:00 uur. 

 

Belangrijke kenmerken: De service kavels zijn verdeeld over Service A en B. 

Service A bestaat uit afwisselend fijn en grof gravel. 

Service B is een grotendeels overdekte parkeergarage met een doorrijhoogte van 3m! 

 

Voor aankomstprocedure en details, zie artikel 12.5 en verder. 

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

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

verleent. 

Mocht uw service hoger zijn dan 3 meter dan doorgeven aan service@elerally.nl  

http://www.elerally.nl/
http://www.elerally.nl/
mailto:service@elerally.nl
mailto:service@elerally.nl
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Geluidskeuring: 

 Vervalt 

Technische keuring: 

 MATS, Ekkersrijt 7404, Son. 

 De technische keuring is op: 

▪ vrijdag 08 oktober 2021   van 19:30 tot 23:00 uur of 

  (op verzoek van deelnemer tijdens inschrijving) 

▪ zaterdag 09 oktober 2021  van 07:30 tot 10:00 uur. 

Tijdstip is direct na de geluidskeuring. Het tijdstip staat vermeld op de acceptatiebrief. 

 

Perskamer: 

Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2, 5691 AK  Son en Breugel 

▪ Zaterdag 09 oktober 2021  van 09:00 tot 11:30 uur 

       van 21:15 tot 22:45 uur 

       (buiten de genoemde tijden telefonisch bereikbaar) 

 * Tijden zijn indicatief en worden een week voor het evenement definitief gecommuniceerd  

   naar de inmiddels via een accreditatie toegelaten persvertegenwoordigers. 

 ZEER BEPERKTE PARKEERGELEGENHEID i.v.m. andere evenementen in het dorp. Meer informatie 

over parkeren in het dorp wordt in de rallygids vermeld.De perskamer is geopend op*: 

 

 Verplichte Rijdersbriefing: 

 Recreatiepark Aquabest, Ekkersweijer 1, 5681 RZ Best 

 Zaterdag 09 oktober 2021 om 12:10 uur nabij de horecagelegenheid op het serviceterrein.  

Zie plattegrond serviceterrein in de rallygids. 

 

 Inname datalogger systeem (RallySafe): 

 Recreatiepark Aquabest, Ekkersweijer 1, 5681 RZ Best 

Zaterdag 09 oktober 2021 tussen 12:00 en 12:15 uur bij de verplichte rijdersbriefing nabij de 

horecagelegenheid op het serviceterrein. Zie plattegrond serviceterrein in de rallygids. 

Bij het niet op tijd inleveren van de datalogger kan de Wedstrijdleider een tijdstraf opleggen. 

 

 Start van de shortrally (1e deelnemer):  

TC Service OUT (TC0) op het terrein van Recreatiepark Aquabest, Ekkersweijer 1, 5681 RZ Best op 

zaterdag 09 oktober 2021 omstreeks 13:00 uur. 

Voor het exacte tijdstip zie startlijst op het elektronisch Publicatiebord. 

 

Ceremoniële start van de rally: 

Op het Startpodium (TC0a) op het kerkplein in het centrum van Son en Breugel op zaterdag 09 

oktober 2021 omstreeks 13:15 uur. 

 

6 RECLAME EN IDENTIFICATIE 

6.1  Verplichte reclame, conform SRR art 27.2.1 bestaat uit: 

▪ Helichem 

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

AANGEPAST. 

 

6.2 Extra reclame, conform SRR art 29.4 bestaat uit:  

▪ GM Products 

▪ Rallyschild 

  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. 

29.4.3. 
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9 VERKENNING 

9.4 Parkeren verkenningsauto’s 

Er is geen apart parkeerterrein voor verkenningsauto’s, deze dienen op de reguliere 

parkeerplaats(en) geparkeerd te worden. 

Zie de rallygids voor meer informatie. 

 

11 TECHNISCHE KEURING, VERZEGELING EN MARKERING 

11.1 Locatie en tijdschema geluidskeuring 

 Vervalt 

 

12 AANVULLENDE KENMERKEN VAN DE SHORTRALLY 

12.1  De officiële start van de shortrally vindt plaats op zaterdag 09 oktober 2021 omstreeks 13.00 uur 

bij TC Service OUT (TC0) op het serviceterrein. 

  Voor het exacte tijdstip zie startlijst op het elektronisch Publicatiebord. 

 

12.5  Service Welcome Center en Serviceterrein 

12.5.3 Trailerpark 

▪ De locatie van het trailerpark bevind zich op Recreatiepark Aquabest, Ekkersweijer 1, 5681 

RZ Best, dichtbij het serviceterrein. 

▪ U ontvangt instructies bij het Service Welkom Center. 

▪ Trailers en voertuigen goed afsluiten (geen permanent toezicht). 

 

 

Wedstrijdleider 

Maarten van de Meerakker 

 

Commissie Reglementen BSR 

A. Kroeze 

 

BSR/21/11_01/AK 

 


