
Rally rijden 
Hoe en wat?  



Inhoudsopgave 

• Wat is een rally?  
• Hoe ga ik rally rijden? 
• Rol rijder / navigator 
• Kalender NK 2017  



Wat is een rally? 

• Een snelheidswedstrijd bestaande uit:  
 

- Klassementsproeven  
- Tussentrajecten  



Wat is een rally?  

• Klassementsproeven 
 
- Een zo snel mogelijke tijd neer zetten op een afgesloten parcours 
- Van A naar B   



Klassementsproeven 

• In Nederland hoofdzakelijk bestaande uit asfalt  
• Tussen de 1,5 en 25 kilometer lang  

 
• De proef voor mens en machine 



Wat is een rally? 

• Tussentrajecten  
 

- De stukken weg, die u van de service naar de klassementsproeven toe 
brengen, en weer terug 

- Volgens routeboek & tijdkaart  
- Hierbij bent u een normale verkeersdeelnemer en gelden de normale    

wet- en regelgeving  



Hoe ga ik rally rijden? 

• De benodigde licentie behalen  
• Een navigator (of rijder) zoeken  
• De benodigde uitrusting aanschaffen  
• Een auto aanschaffen  
• Een geschikt service team vinden of creëren  

 



Hoe ga ik rally rijden?  

• Stap één is de benodigde licentie halen 
 

• Bestaande uit:  
- Theoriecursus / examen 
- Praktijkcursus / examen  



De benodigde licentie halen   

• Bij een door de KNAF gecertificeerde rijschool 
 

- Heuvel-Motorsport - www.heuvel-motorsport.com - +31 (0)342 452 811 

- Prodrive - www.prodrivetraining.nl - +31 (0)320 284 688 

 
• Nadat de licentie behaald is dient u deze aan te vragen bij de KNAF 

 
 

http://www.heuvel-motorsport.com/
http://www.heuvel-motorsport.com/
http://www.heuvel-motorsport.com/
http://www.prodrivetraining.nl/


Hoe ga ik rally rijden?  

• Een navigator of rijder zoeken  
 

• Rally rijden is een team sport waarbij vertrouwen een grote rol speelt. 
Het is daarom dan ook van essentieel om een goede navigator (of 
rijder) te zoeken, iemand die je vertrouwd. Ook is het belangrijk om 
een goede sociale klik met die persoon te hebben.  



Hoe ga ik rally rijden?  

• De benodigde uitrusting aanschaffen  
 

• Om rally te mogen rijden dient u een volledig FIA goedgekeurde race 
uitrusting te dragen  

• De uitrusting is brandvertragend en verminderd daarnaast de kans op 
bijvoorbeeld nek letsel na een crash  



De benodigde uitrusting  

• Bestaande uit:  
- Een FIA goedgekeurde helm  
- Een FIA goedgekeurd HANS-Systeem  
- Een FIA goedgekeurde overal  
- FIA goedgekeurde onderkleding en sokken  
- FIA goedgekeurde race schoenen  
- FIA goedgekeurde race handschoenen (rijder) 
- Een FIA goedgekeurde balaclava   

 



Hoe ga ik rally rijden?  

• Een auto huren, aanschaffen of bouwen  
• De auto dient FIA gehomologeerd te zijn  
• Aan alle veiligheidseisen te voldoen  

 
• Let op: Als beginner krijgt u een Clublicentie rijder short 

rally. Hiermee mag u nog niet in elke beschikbare auto 
rijden  



KNAF reglement 

• 4.5.3 Voor een deelnemer met een Clublicentie Rijder Short Rally 
geldt dat niet in de klasse NL01, NL02 en NL GT gestart mag worden. 
Deze bepaling is niet van toepassing als de auto in de groep S20 een 
Volvo Original is, gebouwd volgens het per 31-12-2012 bevroren 
VOCH reglement. 
 



KNAF reglement 
Klasse FIA groepen NL groepen aandrijving 

NL 01 RC 1 
WRC 1.6 Turbo HWRC 1.6 Turbo 

4WD  

  HWRC 2.0 

NL 02  RC 2 

S2000: 1600 cc Turbo met 28 mm restrictor  HS2000: 1600 cc Turbo met 28, 30 mm restrictor  

S2000: 2000 cc atmosferisch  HS2000: 2000 cc atmosferisch  
R5 (VR5)  HR5 (VR5)  
R4 (VR4)  HR4 (VR4)  
  Groep A: boven 2000 cc 4wd 
  Groep HA: boven 2000 cc 4wd 
Groep N: boven 2000 cc Groep N: boven 2000 cc 4wd 
  Groep HN: boven 2000 cc 4wd 

NL GT  

  RGT Groep C: 350Z Challenge (C8) 

2WD 
    Groep A: boven 2000 cc (A8) 2wd 

RGT   Groep HA: boven 2000 cc (HA8) 2wd 
    Groep S: boven 2501 cc (S21) 
    Groep S: 2001-2500 cc (S20) 



Auto’s in deze groepen  

 
 

 

 

 

 

Ford Fiesta WRC 1.6 turbo (NL 01)  Ford Fiesta R5 (NL 02)      Mitsubishi EVO X Gr.N (NL 02)   
    



Auto’s in deze groepen 

 
 

 

 

 

 

Porsche 997 GT3 RGT (NL GT)          Nissan 350Z (NL GT)  



Welke auto’s zijn wel toegestaan? 

 
 
 
 
 

NL 03   

  Groep A: 1601-2000 cc (A7) Groep HA: 1601-2000 cc (HA7) Aandrijving 
  Super 1600   HSuper 1600 

2WD 

  R2: VR2C HR2: VR2C 
  R3: VR3C HR3: VR3C 
  R3: VR3T HR3: VR3T 

RC 3 R3: VR3D  HR3: VR3D 
    Groep N: boven 2000 cc (N4) 2wd 
    Groep HN: boven 2000 cc (HN4)2wd 
    Groep C: 325i Challenge (C5) 
    HKit-car t/m 2000cc (HA7) 
    Groep S: 1601-2000 cc (S19) 

NL 04  

  Groep A: tot 1600 cc (A6) Groep HA: tot 1600 cc (HA6) 
  R2: VR2B  HR2: VR2B  

RC 4 Kit-car tot 1600 cc  HKit-car tot 1600 cc (HA6) 
  Groep N: 1601-2000 cc (N3)  Groep HN: 1601-2000 cc (HN3) 
    Groep S: tot 1600 cc (S18) 

NL 05 
  Groep N: t/m 1600 cc (N2)  Groep HN: t/m 1600 cc(HN2) 

RC 5 R1: VR1A   
  R1: VR1B   



Auto’s in deze groepen 

 
 

 

 

 

 

Citroën DS3 R3T (NL 03)            Ford Fiesta R2 (NL 04)      Citroën DS3 R1 (NL 05)   



Het licentietraject  
• U begint met een Clublicentie rijder short rally  
• Dan rijdt u twee Nederlandse short-rally’s  
• Dan kunt u uw Clublicentie rijder rally aanvragen. U kunt nu ook met auto’s uit de 

klassen NL 01, NL 02 en NL GT rijden 
• Dan rijdt u vier Nederlandse rally’s  
• Dan kunt u uw EU/Nationaal licentie rijder rally aanvragen  
• Dan rijdt u nog vier rally’s, eventueel buiten Nederland, in de EU 
• Dan kunt u uw Full International licentie aanvragen. Dit is de hoogste licentie 

binnen de rallysport. U kunt nu ook deelnemen aan evenementen buiten de EU 
en bovendien ook aan WK wedstrijden!   



Hoe ga ik rally rijden?  

• Een geschikt service team vinden of creëren  
 

• Cruciaal om uw auto tijdens de wedstrijd in top conditie te houden  



Hoe ga ik rally rijden?  

• Uw eerste wedstrijd 
• Hoe en wat?  



Uw eerste wedstrijd 

• Iedere rally begint met de documentencontrole  
• Hier laat u uw rallyauto papieren, verkenningsauto papieren, licenties 

en rijbewijzen zien aan de organisatie  
 



Uw eerste wedstrijd  

• De verkenningen  
 

• Na de documentencontrole gaat u de proeven verkennen. Hierbij 
maakt u pace-notes voor tijdens de wedstrijd  

• Tegelijkertijd biedt uw service team uw rally auto aan ter keuring bij de 
technische keuring  



Uw eerste wedstrijd  

• Na de verkenningen is het dan zover!  
• De wedstrijd gaat beginnen!  



Rol rijder / navigator 

• Belangrijk om een goede taakverdeling te maken 
• Voorkomt miscommunicatie 
• Iedereen weet waar hij of zij aan toe is  

 



Rol rijder / navigator 

• Rijder 
 

- Rijdt 
  

 



Rol rijder / navigator 

• Navigator  
 
- Bewaakt de rust binnen en buiten de auto 
- Let op de tijd! 
- Doet over het algemeen de administratieve kant en voorbereiding van 

de sport   
 



Tot slot. NK (short) Rally kalender 2017! 

 
 
 
 
 
 

 
* LET OP! De NK SHORT RALLY kalender is helaas nog niet definitief. 
Dit is dan ook een prognose  

** Reeds bevestigd    

 
 
 
 
 
 
 

NK Short rally (verwacht)* 

Datum: Evenement:  

18 maart  Zuiderzeerally short 
rally** 

18 maart  Zeebodem short rally** 

8 april  Centraal Nederland 
Short Rally** 

27 mei ELE Short Rally** 

17 juni Autosoft Vechtdal short 
rally** 

9 juli Jumbo Short Rally** 

16 september Eurol Hellendoorn Short 
Rally 

29 oktober  Twente Short Rally 

Nationaal NK Rally Definitief 

Datum: Evenement:  
18 maart  Zuiderzeerally 

8 april  Centraal Nederland Rally 

26-27 mei ELE Rally 

17 juni Autosoft Vechtdalrally 

8-9 juli GTC Rally 

15-16 september Eurol Hellendoorn Rally 

29 oktober  Conrad Twente Rally 
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