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Aanvullend Reglement 
 

1. Vanwege de door de overheid opgelegde maatregelen en richtlijnen in het kader van  de Corona-crisis, 

is de PeelRand Classic op onderdelen aangepast, onder andere een maximalisering van het aantal 

deelnemers en het vervangen van fysieke controles door digitale controles middels de Rallycheck-App.  

  Deze wijzigingen zijn opgenomen in dit Aanvullend Reglement. 

 

2. Waar in het Bijzonder Reglement 5 april 2020 genoemd wordt, dient u te lezen 6 september 2020. 

 

3. NKKLAS, artikel 3.b (Voorwaarden voor deelname): 

Het in dit artikel genoemd verbod voor de aanwezigheid en gebruik van gps-apparatuur en een GSM 

geldt NIET voor het gebruik van de Rallycheck-App. 

 

4. BRKLAS, deel 1, artikel 2.B en Bijzonder reglement artikel 21 (Onbemande routecontroles): 

Er staan GEEN fysieke controles langs de route. De PeelRand Classic wordt verreden met de 

Rallycheck-App. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een smartphone waarop de Rallycheck-App 

is geïnstalleerd. Voor de start dient te worden ingelogd en de PeelRand Classic te worden geladen in de 

juiste klasse. Voor het overige m.b.t. deze App dient de deelnemer te handelen volgens de handleiding 

van Rallycheck (www.rallycheck.com) 

 

5. BRKLAS, deel 1, artikel D en Bijzonder reglement artikel 22 (Opdrachten bij routecontroles): 

De hier bedoelde opdrachten worden op het scherm van de smartphone bij betreffende routecontrole 

weergegeven. Deze opdrachten dienen met voorrang te worden uitgevoerd. 

 

6. BRKLAS, deel 1, artikel 2.C (Bemande routecontroles): In principe staan er GEEN bemande controles, 

Mochten er onverhoopt toch staan, kenbaar aan een oranje vlag, dan dient te worden aangenomen dat de 

uitzetter die ad hoc geplaatst heeft om u ter plaatse op te vangen voor specifieke instructies of 

anderszins, u dient hier dus wel te stoppen.  

 

7. BRKLAS, deel 1, artikel 2.E (Tijdcontroles): Er staan GEEN bemande tijdcontroles langs de route. 

Nadere toelichting omtrent Start en Finish: 

De Start van beide trajecten wordt geacht in het startlokaal te zijn, alwaar u het routeboek van het traject 

ontvangt. 

Het begin van de route is nabij het Startlokaal en is als zodanig duidelijk op de wedstrijdkaart 

aangegeven. 

Beide trajecten worden afgesloten met een Finishcontrole. De plaats van de Finishcontrole is duidelijk 

aangegeven op de wedstrijdkaart. Ter plaatse krijgt u een melding met tijdaanduiding op het scherm van 

de Rallycheck-App. Omdat u de finishcontrole ongestraft te vroeg mag aandoen wordt die automatisch 

geaccepteerd.  

De route van de Finishcontrole van beide trajecten naar het Start-/Finishlokaal is op de kaart 

aangegeven, die route is neutraal 

 

8. BRKLAS, deel 3, artikel 6 en Bijzonder reglement artikel 23 (Routemateriaal): 

In principe staan er GEEN ritpijlen langs de route. Mochten er onverhoopt toch staan dan dient te 

worden aangenomen dat de uitzetter die ad hoc geplaatst heeft om ter plaatse een correctie op de route 

aan te brengen wegens onvoorziene omstandigheden. Alle klassen dienen deze pijlen te volgen. Op 

ritpijlen zijn GEEN vallen gemaakt. 

http://www.rallycheck.com/


 

9. BRKLAS, deel 3 artikel 6 (Routemateriaal): 

Punt 1: Er staan geen blauwe en gele vlaggen langs de route.  

 

10. Bijzonder reglement artikel 14, wijzigt in: Rijtijd voor alle klassen: 

Van Start tot Finish van het Ochtendtraject : 180 minuten; 

Van Start tot Finish van het Middagtraject : 135 minuten; 

In de rijtijd van de trajecten zijn enkele minuten extra opgenomen om van het startlokaal naar de auto te 

gaan, dit omdat u de routeboeken op uw ideale (her-)starttijd ontvangt. 

Als er door onvoorziene omstandigheden aanpassingen nodig zijn, wordt dit voor uw (her-)starttijd 

bekend gemaakt. 

 

11. Bijzonder reglement artikel 16, wijzigt in: Tussen de twee trajecten is een rustpauze van 70 minuten, 

waarin u een lunch wordt aangeboden. Na de rust vind een herstart plaats op uw ideale tijd, dat is 250 

minuten na uw starttijd.  

 

12. Bijzonder reglement artikel 19 (Tijdcontroles / Tijdstrafpunten) wijzigt in: 

• Behalve Start en Finish zijn geen tijdcontroles opgenomen. 

• Wel kan bij een routecontrole tijdnotering plaatsvinden, deze tijdnotering dient dan uitsluitend als Ex 

Aequo controle.  

• De Finishcontroles zijn open tot 30 minuten na de ideale passeertijd. 

• Voor elke minuut te laat melden bij de finish (van beide trajecten) ontvangt de deelnemer 1 tijdstrafpunt.  

• Bij meer dan 30 minuten te laat melden aan de finish van het Ochtendtraject wordt de deelnemer bestraft 

met 60 strafpunten. 

• Bij meer dan 30 minuten te laat melden aan de finish van het Middagtraject wordt de deelnemer Niet 

Geklasseerd. 

 

13. Bijzonder reglement artikel 25 vervalt.  

Omdat bij het systeem Rallycheck de controles binnen een bepaalde straal “zichtbaar” zijn, is het niet 

uitgesloten dat tijdens het rijden in een cirkel bij een afwijkende wegsituatie wel een controle op het 

scherm verschijnt, dit heeft te maken met de nauwkeurigheid van het GPS-signaal. Voor de beoordeling 

of de controle ja of nee goed is dient de cirkel buiten beschouwing te worden gelaten, wat niet wegneemt 

dat de kaartsituatie toch wordt geacht overeen te komen met de werkelijke situatie. 

 

14. Bijzonder reglement artikel 27 vervalt. Om zoveel mogelijk risico’s in het kader van de richtlijnen van 

de Nederlandse en Belgische overheid uit te sluiten, wordt de PeelRand Classic geheel verreden op 

Nederlands grondgebied. Het overschrijden van de landsgrens is NIET toegestaan. 

 

15. Overige maatregelen in het kader van de richtlijnen van de overheid: 

• Neem te allen tijde de geldende richtlijnen in acht. 

• Houdt u ook aan de regels van de horecaondernemer.  

• Bij het betreden van het startlokaal worden extra formaliteiten verricht. 

• In het startlokaal heeft u een vaste zitplaats, kenbaar aan uw startnummer. Deze zitplaats geldt 

ook voor de lunchpauze en na de finish. Blijf zoveel mogelijk op uw plaats zitten, ga niet lopen 

in de zaal, anders dan voor noodzakelijkheden, zoals toiletbezoek, afhalen van bescheiden, eten 

en drinken. Ga niet in groepjes discussiëren met andere deelnemers of organisatie, doe dat 

telefonisch of schriftelijk, of doe dat buiten, maar hou ook daar 1,5 meter afstand. 

• Een eventuele boete bij handhaving (controle) kan oplopen tot 390 euro, terwijl ook de 

ondernemer een boete kan krijgen die kan oplopen tot 4000 euro, bij aanwijsbare nalatigheid 

(schuld) van u als deelnemer is aansprakelijkheidstelling niet uitgesloten.  


