
 

2017-RACB opleiding-NED 

 

1 

 

             

 

 

Opleiding Rally 2017 
 

RACB SPORT 
 

 

 

 

 

Opleiding voor Examen voor Piloten en Co-Piloten 
 

Nederlandstalige Versie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

             

 

 

 

 
(2009) Samenvatting werd gerealiseerd door Georges BIAR met de medewerking van Stéphane PRÉVOT en Etienne MASSILLON 

Update 2017 door Etienne MASSILLON 
 

 
 

 



 

2017-RACB opleiding-NED 

 

2 

 

 

 

Opleiding Rally 

 
Deze Opleiding RACB Rally wordt gegeven aan toekomstige piloten en copiloten en is verplicht voor het verkrijgen 
van een vergunning, indien men geen palmares kan voorleggen.  

 
 

Inhoud :  

 
Algemeen schema 

 
Specifieke termen 

 
beheer (tijden, straftijden, buiten koersstelling) 

 
controleboekje 

 
type van controles 

 
road book 

 
nota’s, procedure en veiligheid op de klassementsproeven 

 
procedure bij controles en straftijden 

 
relaties met organisator 

 
werkmethode : raadgevingen 

 
cartografie (basisnota’s) 

 
vergunningen 

 
categorieën 

 
uitrusting & veiligheid 

 
uw nota’s 
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Schematische voorstelling van een rally: 

 
                          
      TC0               TC1   TC. Start                    FF Stop                                                                   
             KP1                    
  |---------------I-----------------I--------I___________________I-------------I------------------------------> 
 Startpark       verbinding>     3’                  KP 1                 verbinding>      
of Podium 
 
                 TC3     TC. Start                    FF      Stop                                                                 
                          KP2                    
  >----------------------I---------I___________________I---------I-------------------------------------------> 
  verbinding>       3’                KP 2                              verbinding>      
 
              
                                                   
         TC4        TC5           TC6          TC7    TC. Start 
                       KP3                
>----------------II----I-----------------I-------I_________________ 
verbinding>       regroup park         service parkverbinding>      3’     KP 3       

 

     
 

Een rally is een competitie (wegwedstrijd) die bestaat uit klassementsproeven en 
regelmatigheidsectoren. Wij hebben het over klassementsproeven (KP) en verbindingsetappes. 
Enkel de klassementsproeven zijn afgesloten voor het verkeer. 
Op de verbindingsetappes worden de deelnemers beschouwd als gewone weggebruikers en zij 
dienen dan ook de Wegcode te respecteren. 
  
Om de KP’s en de verbindingen af te leggen, worden tijden opgelegd. De opname van de rijtijd 
gebeurt op de tijdscontrole (TC). Té vroeg of té laat aankomen, wordt bestraft.  
 
De auto die het snelste is op de KP’s en die de minste strafpunten oploopt, wint de wedstrijd. 
 
In de klassementsproeven starten de auto’s om de minuut. Er is dus geen sprake van een 
collectieve start. 
  
Specifieke woordenschat:  
Etappe:  Gedeelte van een rally, die wordt gescheiden door een nachtelijk gesloten 
   wagenpark 
   Noot: indien er op vooravond slechts 1 super-KP plaats vindt, heeft men het over « sectie 1 van Etappe1 » 

Tijdscontrole (TC): Controlepost gevestigd op de route van de rally om de tijd van de passage op 
te nemen 

Zone:    Parcours tussen twee TC’s, tussen start van de KP en TC  
Sectie:   Stuk van een rally gescheiden door een hergroepering  
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SS-KP OPENING VAN DE RALLY 
 

 
 
OPMERKINGEN 
- De vakken met vermelding van het servicepark en van de afgelegen assistentieparken moet 
worden gekenmerkt door een dikke zwarte lijn, en bij het afdrukken in kleur, gekleurd in het licht 
blauw. 
- De vakken die hergroeperingen, of andere TC-activiteiten aangeven moeten worden gekenmerkt 
door een dunne zwarte lijn, geen vulling. 
- De vakken die een bevoorrading aangeven moeten worden gekenmerkt door een dunne zwarte 
lijn en moeten in het geel gekleurd zijn. 
- De vakken die de totale afstand van een sectie voor een hergroepering, voor de nacht of voor 
het einde van de rally weergeven moeten worden gekenmerkt door een dunne zwarte lijn en 
moeten een lichtgrijze achtergrond hebben. 
- Telkens een assistentiepark aangedaan wordt, zal dit aangegeven worden met de letter A, B, C 
enz... 
- De CH 0 is altijd het begin van het competitiegedeelte van de rally. Een "onafhankelijke vertrek 
ceremonie" wordt niet beschouwd als CH 0. 
- De sectie nummers moeten worden aangegeven in de rechtermarge. 
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TYPE ASSISTENTIE TIJDENS DE ETAPPE 
 

 
 

TYPISCH EINDE VAN EEN RALLY 

 
 
 

 
 
 
Een DEELNEMER is een moreel of fysiek persoon die de piloten, die een BEMANNING vormen, 
inschrijft. De organisator kan alléén een klacht aanvaarden van een DEELNEMER. 
 
De bemanning moet zijn positie nakijken in functie van 3 elementen:  
Het klassement houdt rekening met: 
-Tijden verwezenlijkt in de klassementsproeven 
-Eventuele straftijden 
-Respect van de termijn van maximum toegelaten vertraging (nakijken in Bijzonder Reglement) 
 - elke vertraging van méér dan 15 minuten op het opgelegde tijdschema van de verbindingsritten   

- een vertraging van méér dan 30 minuten, op het einde van elke Sectie 

 
BEKIJK een compleet exemplaar van het controleboekje voor de eerste rally. 
CONTROLEER altijd dat u over een COMPLEET controleboekje beschikt (gekregen per sectie) en 
dat dit overeenstemt met de nummer van uw wagen. 
ONTBREKEN van visa van de doorgangscontroles (doorgangscontrole) of van het inklokken 
(tijdscontrole), niet aanbieden van het controleboekje = BUITEN WEDSTRIJD 
 

!!! De bemanning is verantwoordelijk voor zijn controleboekje !!! 
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Bekijk voor de eerste rally een exemplaar van een volledig controleboekje. 
Kijk na of u een volledig controleboekje hebt ontvangen (per sectie) en die overeenstemt met het 
nummer van je voertuig. 
Afwezigheid van visa van doortocht, controle of het niet afgeven van het boekje = BUITEN 
KOERS  

!!! De bemanning is verantwoordelijk voor het controleboekje !!! 
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Road-book  

 
Het parcours van een rally wordt weergegeven in een roadbook. Aan de hand hiervan gebeuren 
de verkenningen. Het parcours is verplicht te volgen en in vele gevallen is het roadbook veel 
preciezer dan wat het geval is bij het lezen van een kaart. 
Het roadbook omvat ook de timing van de wedstrijd en de kaarten waarop de KP’s zijn 
weergegeven. 
De timing van de verkenningen en het aantal toegelaten doortochten kan men terugvinden in het 
BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT van de rally. 
 
Het roadbook is een weergave volgens schema (bolletje-pijltje), waarop ook de afstanden 
progressief worden weergegeven. 
Aan de hand van foto’s van controleposten kan men zich beter vergewissen van de juiste plaats : 
het zou erg zijn om de FF te verwarren met de STOP van een klassementsproef ! 
De organisator stelt een roadbook per rally voor. 
 
Het roadbook dient een pagina met de procedure voor ongevallen te bevatten. 
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ALTIJD nakijken of het road book dat je ontvangt VOLLEDIG is. 
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Naast het parcours, bevat het road-book ook :  
 
Woordenschat/Info 
 
Deze pagina’ bevatten andere informatie :  
- Plaats van het calibreren van de gebruikte tripmaster om het het road-book en de dagteller van 
de auto of trip gelijk af te stellen 
- Plaatsing van de controlepunten, herkennen van de plaatsing van TC, start, aankomst (F.F.), 
Stop, enz… 
- Herinnering met betrekking tot de verkenningen, reglementen over het programma van de 
verkenningen  
- Adres en nuttige telefoonnummers in geval van vragen, lijst met contacten in geval van nood 
- Verklaringen van de gebruikte symbolen in het road-book 
 - timing van de verschillende dagen (mogelijk onderwerp van wijzigingen !!!)  
 - interpretatie van gebruikte schema’s in het road-book voorbeelden: (geen uitvoerige lijst) 
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Een ALTERNATIEF ROAD BOOK en of een kaart met een alternatief parcours (ingeval een proef 
werd geblokkeerd) zijn in de meeste gevallen voorzien. 
 

Andere nuttige documenten in het road-book 

 
- Aangifte van ongeval 
 In te vullen en aan een officieel van de organisatie te overhandigen, in geval van ongeval.  

  Maar !!! respecteer de reglementen: 

Indien een bemanning van de baan gaat, op een plaats waar toeschouwers, omwonenden, 
commissarissen of andere personen stonden, dient hij te stoppen en zich ervan te 
vergewissen dat niemand geraakt of gewond werd door zijn voertuig.  
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Indien er niemand werd verwond of geraakt, mag hij verderrijden. In de aangifte dienen de 
omstandigheden van het ongeval duidelijk omschreven te worden en het van de baan gaan, zal 
beschouwd worden als een koersfeit.  

In het andere geval, en conform met de richtlijnen die hem ter plaatse zullen gegeven worden 
door de commissarissen of officiëlen, dient de bemanning te wachten op de komst van de 
hulpdiensten en politie, alvorens hun weg, eventueel, verder te zetten.  

In geval van ongeval en het evacueren van gewonden, zelfs als het een lid van de bemanning 
betreft, dient het voertuig meteen ter beschikking gesteld te worden van het politieparket en mag 
slechts verwijderd worden mits akkoord van de politie. 

  
Bij het niet respecteren van deze regels, kunnen de Sportcommissarissen de betrokken 
bemanning bestraffen of zelfs buiten koers zetten. Voor de Belgische wetgever is het doorrijden 
na een ongeval een penale inbreuk. 
  
- aangifte van ongeval 
 In te vullen en in geval van opgave te bezorgen aan een officiëel.  
- aanvraag tot starten in Super-Rally  
 In te vullen en in geval van herstart, te bezorgen aan een officiëel.  
- veiligheidsprocedure in geval van ongeval  
  

- OK 
 

Te tonen aan alle andere voertuigen, helicopter of veiligheidsploegen om te tonen dat de 
bemanning ongedeerd is.  

 

-  SOS 
 

Te tonen aan alle andere voertuigen, helicopter of veiligheidsploegen om te tonen dat de 
bemanning medische hulp nodig heeft.  

 
 

De nota’s in de klassementsproeven 

 
De nota’s in rally noemen we ook « pace notes » en worden overal ter wereld gebruikt om zo snel 
mogelijk een situatie te omschrijven door het gebruik van symbolen en een beperkte 
woordenschat. 
Het gebruik ervan moet bij de piloot automatismen kweken, zodat hij zonder enige aarzeling 
reageert. 
Alvorens aan een eerste wedstrijd te beginnen, is het belangrijk dat de piloot en de copiloot zich 
gewoonmaken aan het systeem. 
Voorlezen en evaluatie voor de piloot, schrijven en lezen voor copiloot. 
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Nota’s: kort, precies, constant  
 
Kort:   Gebruik korte woorden. Vb: afsluiting = hek 
  
Precies:  Geef de juiste omschrijving. Vb: glad, grind, zand, slijk, ijs, sneeuw, water. Vb: voor/ 

na/ achter/ aan  
 
Constant:  Steeds hetzelfde woord voor dezelfde situatie gebruiken. 
 
Afkortingen en symbolen: 
 
Worden gebruikt om de schrijfsnelheid te verhogen, om het aflezen te vergemakkelijken 
 
Basisregels: - Links (L) / Rechts (R) = HOOFDLETTERS 
  - Bijwoorden: kleinere letters 
  - Sporadische afkortingen: eventueel voluit schrijven 
  - Geen dubbelzinnigheden (vb in afkortingen) 
  - Elke letter of symbool moet iets betekenen 
     
Volgende tekens zijn zeer belangrijk: > (sluit), >> (sluit fel) en < (opent)  
     
“Vroeg in” en “Laat in”: heb je nodig om een ideale lijn te rijden (trajectoire).  
 
SN (Snijden) of C (Couperen): enkel nuttig indien het de ideale lijn (= snelheid) ten goede komt. 
  
Afstanden 
zeer belangrijk : vooral ‘s nachts en zeker bij mist! Steeds dezelfde afstanden gebruiken:  
20/30/50/70/100/150/200/250/300/… 
Afstanden worden geschat, maar moeten toch zo dicht mogelijk de reële afstand benaderen.   
 
Bij korte situaties kunnen afstanden vervangen worden door symbolen: 
   -> wordt : gaat over in 
  = is : onmiddellijk op elkaar volgend 
  + en : kleine afstand tussen de twee situaties 
  dir direct : onmiddellijk op elkaar volgend maar met iets meer nadruk 
 
 - het symbool: -> (wordt) geeft een remmende situatie aan. 
     
Rempunten: Vooral handig bij mist na een lange rechte lijn! Vb: 300 Rem à (° vr 100 TR3  
    
Herkenningspunten: nuttig voor piloot maar ook voor copiloot om draad weer op te nemen na vb 
lekke band of nota’s kwijt. Kan zeer goede hulp zijn bij mist, kan twijfelende piloot helpen. 
  
Volgorde: De top 5 der nota’s in volgorde van belangrijkheid 
 

1. Afstand 
2. Bochtbeschrijving 
3. Herkenningspunt 
4. Trajectoire 
5. Verwittiging 
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Vb: 1 2 3 4 5 
  ------------------------------------------ 
             200 L2 vr îî laat in !v 
  150 R1  < 
  50 R4 à (°  grind 
 

Nota’s verbinden: Nota’s die samen moeten gelezen worden verbind je met een boogstreepje 
onder de nota’s. Vb: 100 L2 200R1 -> 50 L2 en R3   
 
Enkele afkortingen waarmee men snel situaties, afstanden kan omschrijven 

 

         
R  : Rechts     LBAF : Links bijna à fond 
 
L : lange Links     L60sn : Links 60 snijden 
 
L : heel lange Links    L60sn : Links 60 niet snijden 
 
/\  : top      (° : lamp 
 
V  : cuvette (put)     : boom 
 
L//\  : Links over top     : bomen 
 
L/brug: Links over brug    îî  : huis 
 
L brug : Links onder brug    îî îî : huizen 
 
< : opent      O  : plaat, bord    
 
 >  : sluit ( toe, verscherpt )    : paal 
        
//  : versmalt     # : hek 
 
& : en      /  : kabine 
           
& : en direct      L60kd : Links 60 koord 
 
  : wordt     Rem : Rem 
 
AF : à fond      + Rd : Kruispunt Rechtdoor 
 
BAF : bijna à fond     + L : Kruispunt Links 

 
Voorzie dat je snel en steeds op dezelfde manier correcties kan aanbrengen, zonder het lezen 
ervan te bemoeilijken. 
     
MET POTLOOD SCHRIJVEN: gemakkelijk om te verbeteren en leesbaar te zijn. Gebruik een 
zacht potlood en niet té vet  
GEBRUIK SCHRIFTEN DIE UIT ELKAAR KUNNEN GAAN, maar vast worden gehouden door 
ringen 
Schrijf in het groot, want tijdens het lezen ervan zal je niet « stilzitten » ! 
NUMMER DE PAGINA’S 
Per KP – bv.: 8/3 dan 7/3 betekent pagina 8 van de KP3, pagina 7 van de KP3 
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Afnemende volgorde om een goed idee te krijgen over de nog af te leggen afstand 
Berg uw road-book of nota’s zodanig op dat ze makkelijk zijn terug te vinden. Idem voor het 
controleboekje (zonder boekje : geen rally meer!) 
 
Een goed voorbeeld: 
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PROCEDURE klassementsproef 

 
Start :  
Aftellen via een starter en in wedstrijden van een hoog niveau via lichtsignaal.    
 

 
 
In het algemeen is er een aftelling via een uurwerk en de start wordt opgemeten door cellen. Maar 
meestal staat de deelnemer onder de bevelen van een starter, die aftelt : 1’…30’’…15’’… 10’’…5, 
4, 3, 2, 1, GO 
 
Voorbereiding voor de start : 
Ideaal:  
Aan de TC staat de copiloot buiten met de helm op, om het uurwerk van het afklokken na te 
kijken. Hij roept zijn piloot binnen de minuut die het ideale uur om te afklokken voorafgaat. 
Geeft zijn controleboekje op het ideale uur en kijkt de ingeschreven gegevens na. 
Klikt zijn gordels vast en controleert of ook de piloot zijn gordels vastgemaakt heeft, houdt de 
nota’s en het controleboekje bij de hand en respecteert de startprocedure. Het boordboekje moet 
aan de bemanning overhandigd worden in de minuut, die de starttijd voorafgaat.  
 
Veiligheid tijdens KP: 
Signalisatie aan de hand van vlaggen aan de posten die hernomen zijn in het roadbook (zie logo) 
Een piloot die voorbij een ontrolde gele vlag rijdt, moet onmiddellijk vertragen, deze verlaagde 
snelheid behouden tot op het einde van de klassementsproef en de instructies van de 
baancommissarissen of van de bestuurders van de veiligheidswagens volgen. 
 
Een gezwaaide gele vlag : 

- Betekent : let op, gevaar ! Zeer gevaarlijke situatie !  
- Geeft aan : zeer gevaarlijke situatie. 
  gehele of gedeeltelijke blokkering van de weg. 
- De deelnemers moeten hun snelheid minderen of moeten klaar zijn om te stoppen 
- Het inhalen van andere deelnemers is verboden  

In dat geval: gele vlaggen betekenen dat er een gemiddelde tijd zal worden toegekend. 
Wanneer een snelheidsproef onderbroken of definitief stopgezet wordt, en dit om het even welke 
reden, zal de wedstrijdleider aan elke bemanning een tijd toekennen die hij het meest rechtvaardig 
acht. 
Een bemanning die verantwoordelijk of mede-verantwoordelijk is voor het stopzetten van de 
klassementsproef mag in geen enkel geval voordeel halen uit deze maatregel. Hij zal dus de 
effectieve tijd die hij eventueel verwezenlijkt heeft toegekend krijgen. 
Het niet voldoende vertragen maakt onderwerp uit van een rapport van de baancommissarissen 
en heeft mogelijke bestraffing door het Collega als gevolg. 
 
- geen enkele andere vlag dan de gele mag op een klassementsproef ontrold worden. 
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- andere systemen (bv. knipperlichten) mogen gebruikt worden tijdens superspecials. Alle 
bijzonderheden moeten worden opgenomen in het bijzonder wedstrijdreglement. 
  
NB :  Gebruik van de gele vlag in FIA-rally’s : 

Kenotek Ypres Rally : systeem van verklikkerlichtjes op het instrumentenbord 
 
Op het einde van de KP 
!!! Niet inhalen tussen aankomst (F.F.= Flying Finish) en STOP 
Geen interventies aan het voertuig in de zone STOP 
De juistheid checken van de gegevens die werden aangebracht op het controleboekje, alvorens 
de STOP te verlaten 
De nodige richtlijnen geven voor het volgen van de verbindingsweg 
Samentellen van de verwezenlijkte tijden 
Het uur berekenen van het volgende inklokken 
Het gemiddelde berekenen van de road-book 
Samentellen van de eventuele straftijden op de verbinding 
Samentellen van de situatie tegenover een mogelijke buiten-koersstelling 
Indien je duidelijk buiten tijd bent, is het niet verstandig onnodige risico’s te nemen en je weg 
verder te zetten, in afwachting van het door de organisator bekendmaken van de buiten-
koersstelling.  
 

PROCEDURE Controles 

 
TC 
Begint als men zich in de zone begeeft .Toegelaten binnen de minuut die het uur van het 
inklokken voorafgaat maar !!! * 
  stoppen of abnormaal gedrag zijn verboden 
  buitenrijden en terugkeren is verboden 
  inklokken als boekje wordt afgegeven !!!* 
  straftijd om vroeger en later in te klokken (bijzonder reglement) 

soms is vroeger en met voorsprong inklokken, toegelaten, maar, zie bijzonder 
reglement 

Zone van gesloten wagenpark vervolgt, indien wordt gevolgd door de start van een SS. 
Altijd schrijfwerk nakijken, alvorens zone te verlaten 
 
SS Start 
Uur en volgorde altijd respecteren 
Straffen bij valse start 
  1ste overtreding :  10 seconden 
  2de overtreding :  1 minuut 
  3de overtreding :  3 minuten 
  volgende bestraffingen : volgens beslissing van de Sportcommissarissen 
 
Deze bestraffingen sluiten niet uit dat de Sportcommissarissen strengere straffen kunnen 
opleggen indien zij dit nodig achten. 

 
Niet vertrekken binnen de 20’’=> buiten klassement  
SS “STOP” 
Niet voorbijsteken of stilhouden tussen FF en STOP 
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Hergroepering 
Nooit de in de timing aangekondigde duur als een voldongen feit nemen. Aandachtig blijven bij 
een eventuele vertraging om te anticiperen op een reactie van de organisator en dus een wijziging 
van de timing van de hergroepering. 
 
Gesloten wagenpark 
Op het einde van de rally: nooit het voertuig wegnemen, voor het officialiseren van de resultaten. 
Het klassement blijft officieus, in afwachting van het verstrijken van de klachtentermijn en het 
uithangen (uur & handtekening bij de Sportcommissarissen) 
 In het park :  
 - mogelijkheid om een lekke band te vervangen, na het bekomen van een toelating 
 - hulp van derden voor het vervangen van de voorruit 
 - altijd PROFITEREN van de 10’ voor het startuur 
 
Assistentie Park 
Reglementen die van toepassing nakijken 
In het algemeen zijn interventies buiten het assistentiepark verboden. 
De SNELHEIDSBEPERKINGEN voorgeschreven door organisator respecteren. 
 
Klachten 
Herinneren we nogmaals aan de rol van de relatie deelnemers ! 
Geen klachten ontvangen, indien : 
  Niet ingegeven door deelnemer 
  Collectieve klacht 
  Gebaseerd op algemene bevindingen 
  Té laat ingediend 
 
Suggestie :  
  
Gebruik document beschikbaar aan het einde van Road-Book 
 

Relaties met organisatie, de sportautoriteit: 

 
Sportcommissarissen 
Zij zijn met minstens drie personen en staan onder gezag van een Voorzitter, en worden 
hernomen in het Bijzonder Wedstrijdreglement van de rally. 
 
De Sportcommissarissen hebben het absoluut gezag om de sportreglementen van de FIA en 
RACB te doen respecteren. Zij behandelen alle klachten, onder voorbehoud van het recht om in 
beroep te gaan. Zij beslissen over de sancties in geval er inbreuken worden vastgesteld tegen de 
wetten en de reglementen. 
 
Wedstrijdleider  
De Wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het algemeen gedrag tijdens de rally, conform met de 
officiële planning. 
 
Technische Commissarissen  
De Technische Commissarissen zijn belast met alle technische keuringen die betrekking hebben 
op de onderdelen van de voertuigen en hun conformiteit. 
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Zij kijken, voor de start, de conformiteit en de veiligheid na van het voertuig. Ook tijdens de 
wedstrijd mogen zij controles uitvoeren. Na de wedstrijd kijken zij na of het voertuig conform is met 
de presentatie die werd verricht, voor de start. Zij maken hun rapporten over aan de 
Sportcommissarissen en de Wedstrijdleider. 
 
Relatie deelnemers 
Hij dient de deelnemers te informeren en hen permanent op de hoogte houden. De relatie 
deelnemers is er niét om klachten neer te leggen. Een goede uitleg is soms beter dan een klacht 
neer te leggen. Hij moet erin slagen oplossingen te vinden, zonder meteen een beroep te moeten 
doen op de Sportcommissarissen of de Wedstrijdleiding. 
 
De foto’s van deze personen zijn hernomen in het bijzonder wedstrijdreglement. 
 
Controle van het Uur : de officieel meldt op het controleboekje het juiste uur dat de bemanning 
zich presenteerde. 
 
Starter : de officieel duidt op het controleboekje het uur dat voorzien is om de start te nemen. Hij 
overhandigt het document aan de bemanning en begint tenslotte aan het aftellen voor het geven 
van het signaal voor de start. 
 
Baancommissarissen: zij staan in voor het beveiligen van de baanpost waar zij verantwoordelijk 
voor zijn.  
 
Stewards : zij staan in voor het controleren van de veilige plaatsen waar de toeschouwers al dan 
niet mogen plaatsnemen. 
 
Tijdwaarnemers : zij houden de tijden bij van elke deelnemer 
Aan de STOP, zal een officieel op het controleboekje van de bemanning de tijd noteren die werd 
verkregen bij het overschrijden van de finish van de klassementsproeven.  
 

Raadgevingen 

 
Neem contact op met een autoclub (renstal) in je streek. 
Zij bezorgen u de nodige informatie en heel wat goede raad van ervaren mensen. De lijst kan je 
terugvinden op de website van RACB. 

 
EEN GOEDE VOORBEREIDING VAN EEN RALLY is zeer belangrijk : 

Vraag of download het bijzonder REGLEMENT en lees het… volledig ! 
Er zijn vele verwijzingen naar een algemeen reglement, maar heel wat 
bijzonderheden zijn belangrijk 

Voor het afsluiten van de inschrijvingen: tijdig binnensturen van inschrijving. 
 
Voorbereiding van de TIMING en de PLAATS van het gebeuren 

- verdeling van het road book 
- bijzondere voorwaarden voor de verkenningen 
 - uithangbord met de uitslagen 
- documenten, allerlei zelfklevers 
- officiële testsessie of « shakedown » 
- controle van de documenten (administratieve keuring) 
- technische controle (technisch nazicht) 
- startpark en gesloten wagenpark  
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- toegang tot het wagenpark 
- assistentie-park en toegang voor teamleden 
 - plaats en timing van de relatie deelnemers 
- technische eindkeuring 
- prijsuitreiking 

Voorbereiding van de verkenningen 
 Op een kaart (via de organisator) 
 en rekening houdend met de opgelegde uren/dagen 

Voorbereiding materiaal 
 Het nemen van nota’s (co-piloot) 
 Nakijken of de auto conform is voor de verkenningen 
 Respecteer de omwonenden 
 Kennis en gebruik van tripmaster  

Voor de start 
  Allerlei nazichten 
   -administratieve : - rijbewijs 
     - vergunning 
     - documenten van de auto 
   -techniek  : - homologatiefiche 
     - helmen en HANS®-systeem 
     - uitrustingen 
     - rolkooi 
     - zetels 
     - harnas 
 Startpark 
  Min. 1 uur en max. 4 uur voor de start van de rally (zie bijzonder reglement, om te 
  vermijden dat je nog voor de start alles doet misgaan) 

Toegang voor piloten in gesloten wagenpark : 10 minuten voor de start. 
 

Kaartlezen 

 
Om dezelfde proef meteen te herbeginnen zonder een volledige Omloop van het roadbook te 
volgen. Eerst de schaal bepalen : ex 1 : 25.000  www.ign.be 
        (1cm/kaart=25000cm/terrein=250m) 
Gebruikmaken van afstanden, graden (het noorden aan de bovenkant van de kaart) en 
legendes. 

 
 

http://www.ign.be/
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NATIONALE VERGUNNINGEN RALLY  

 
One Event RACB Rally-Criterium (uitsluitend Criterium)     Prijs: € 60 

 
 Minimaal de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.  
 Beschikken over een medisch attest uitgereikt door een erkende arts waarin gesteld wordt dat 

men geschikt is om autosport te beoefenen en, als men meer dan 45 jaar is, geslaagd zijn in 
een ECG-inspanningstest.  

 Houder zijn van een geldig rijbewijs.  
 De RACB Rally “Piloot”opleiding gevolgd hebben met positieve evaluatie.  

of  
 Houder geweest zijn van een A3, (B+ ) (ASAF/VAS) vergunning, geldig voor het lopende jaar  

of  
 In de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag houder geweest zijn van een vergunning « 

Rally » RACB Sport  
 Beschikken over een medisch attest uitgereikt door een erkende arts waarin gesteld wordt dat 

men geschikt is om autosport te beoefenen en, als men meer dan 45 jaar is, geslaagd zijn in 
een ECG-inspanningstest.  
 

 Er staat geen limiet op het aantal malen dat deze vergunning uitgereikt kan worden aan een 
deelnemer.  

 
National Junior Rally-R          Prijs : € 99 
 
 Minimaal de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.  
 Beschikken over een medisch attest uitgereikt door een erkende arts waarin gesteld wordt dat 

men geschikt is om autosport te beoefenen  
 Houder zijn van een geldig rijbewijs. 
 In de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag houder geweest zijn van een A3, B+ 

(ASAF/VAS) vergunning en een palmares met drie resultaten kunnen voorleggen of minimum 
6 resultaten in rallysprint.  
of  

 De RACB Rally “Piloot” opleiding gevolgd hebben.  
 

      De licentie “National Rally R-Junior” is enkel geldig voor het Belgisch Kampioenschap Rally     
      Junior 2017, en voor deelname aan een voertuig gehomologeerd in de VR 2B 

 
National Rally-R Stage (Max. 1600cc gecorrigeerde cylinderinhoud)  Prijs : € 210 

 
 Minimaal de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.  
 Beschikken over een medisch attest uitgereikt door een erkende arts waarin gesteld wordt dat 

men geschikt is om autosport te beoefenen en, als men meer dan 45 jaar is, geslaagd zijn in 
een ECG-inspanningstest.  

 Houder zijn van een geldig rijbewijs.  
 De RACB Rally “Piloot” opleiding gevolgd hebben.  

of  
 In de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag houder geweest zijn van een A3, B+ 

(ASAF/VAS) vergunning en een palmares met drie resultaten kunnen voorleggen of minimum 
6 resultaten in rallysprint.  
of  

 In de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag houder geweest zijn van een vergunning « C-
Rally Stage” of “ International Historic Rally» RACB Sport  
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National Rally-R           Prijs : € 260 
 

 Minimaal de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.  
 Beschikken over een medisch attest uitgereikt door een erkende arts waarin gesteld wordt dat 

men geschikt is om autosport te beoefenen en, als men meer dan 45 jaar is, geslaagd zijn in 
een ECG-inspanningstest.  

 Houder zijn van een geldig rijbewijs.  
 In de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag houder geweest zijn van een vergunning C-

Rally Stage en een palmares met drie resultaten kunnen voorleggen.  
of  

 In de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag houder geweest zijn van een A3, B+ 
(ASAF/VAS) vergunning en een palmares met min. 5 resultaten in rally of 10 resultaten in 
rallysprint/Short rally kunnen voorleggen. 
of 

 In het bezit zijn van een “International Historic Rally” vergunning + min. 3 resultaten binnen de 
24 voorafgaande maanden voor de aanvraag. 
  

Internationaal Rally-R         Prijs : €400 
 
 Minimaal de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.  
 Beschikken over een medisch attest uitgereikt door een erkende arts waarin gesteld wordt dat 

men geschikt is om autosport te beoefenen en, als men meer dan 45 jaar is, geslaagd zijn in 
een ECG-inspanningstest.  

 Houder zijn van een geldig rijbewijs.  
 In de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag houder geweest zijn van een vergunning  

“International Rally-R”. 
 
of  

 In de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag houder geweest zijn van een “Nationaal Rally 
-R” met een minimum van 3 resultaten in wedstrijden waar de “National Rally-R” noodzakelijk 
is.  
of  
Houder zijn van vergunning “National Rally-R” of “International Historic Rally” en minimum 6 
resultaten in de 24 maanden voorafgaand kunnen voorleggen. 

 
Opmerkingen 

  

 Om te kunnen deelnemen aan de « Kenotek Ypres Rally » of een andere OPEN wedstrijd 
in het buitenland, dient de co-piloot in het bezit te zijn van een vergunning « C-Rally 
Stage » of een vergunning van het type « C Rally nationaal / internationaal». 

 

 De co-piloten die wensen deel te nemen aan het Europees Kampioenschap of 
Wereldkampioenschap dienen in het bezit te zijn van een vergunning « C-Rallye 
Internationaal ». 
 

 Een co-piloot die piloot wil worden moet minstens aan de vereisten voldoen die nodig zijn 
voor een “Nationaal Rally R Stage” 
 

 De vergunninghouders “Nationaal Rally R Stage” dienen in het bezit te zijn van een 
toelating van de RACB om deel te nemen aan een buitenlandse wedstrijd. 
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VOERTUIGEN / DE VOORNAAMSTE CATEGORIEN 

 
FIA Klassen       Belgisch kampioenschap :     
       dezelfde klassen als in de FIA-kampioenschappen, 
Class RC1      plus de volgende klassen: 
Class RC2        
Class RC3      NATIONALE KLASSEN 
Class RC4      Class NCE 
Class RC5      Class NCM  
Class RGT 
   
De veiligheid van deze auto’s dient overeen te stemmen met de normen van de RACB Sport. 
 
Elke auto dient te beschikken over een homologatie steekkaart en of een technische steekkaart. 
 
Herinnering : - Het gebruik van Z-nummerplaten moet conform zijn met de wetgeving. 

  - De nummerplaten « ZZ » en « O » zijn verboden 
 

Brandvrije kleding 

 
D.1.  Veiligheid, piloten 
 

D.1.1. Helmen 
 
De helmen moeten voldoen aan onderstaande normen: 
 
 

* FIA 8860-2010  
 
 

* FIA 8860-2004 
 
 

* Snell SAH 2010 
 

* Snell SA 2010 
 
 

* Snell SA 2005        
 

* SFI 31.1A 
* SFI 31.2A 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.1.2. Race kledij 
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De race kledij (race-overall, balaclava), alsook het lang ondergoed, sokken, schoenen en 
handschoenen moet minimum voldoen aan de norm FIA 8856-2000. 
 

 
 

De lijst van gehomologeerde race kledij is beschikbaar op simpele aanvraag bij RACB Sport of via 
de site : www.fia.com 
 
D.1.3. Hoofd en hals beschermsysteem (FHR) 
 
Het hoofd- en halsbeschermssysteem (FHR – Frontal Head Restraint system), is ten sterkste 
aangeraden voor alle RACB wedstrijden. 
 
De lijst van FIA goedgekeurde hoofd en hals beschermsysteem systemen en helmen is op de 
technische lijst nr. 29 terug te vinden. 
 
- De verbindingsriemen (‘Tether’) moeten voorzien zijn van het FIA label 8858-2002 en  
 FIA 8858-2010 
- De helm moet voorzien zijn van bevestigingspunten (‘Tether anchors’) met de FIA code 
 8858-2002 en FIA 8858-2010 de bijhorende FIA hologramsticker. 
 
 

VERGEET NIET TE DENKEN AAN GOEDE VERZEKERING 
- individueel (werkonbekwaamheid, ziekenhuiskosten, overlijden,…) 
- het materieel 
 
Noot: als je van de baan gaat, zal de organisator je auto laten takelen (tenzij er gekwetsten zijn, 
dan dient het Parket af te stappen), maar de overige kosten zijn voor rekening van de deelnemer 
en de organisator is hiervoor niet verantwoordelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLE GEGEVENS HIERONDER DIENEN GEBRUIKT TE WORDEN ALS INFORMATIE. 
U KUNT BEST OP DE OFFICIËLE WEBSITE VAN DE RACB TERECHT VOOR UITGEBREIDE 
INFORMATIE WWW.RACB.COM/SPORT 
 

http://www.fia.com/
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Nota’s : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


