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Technische keuring Algemeen Aankomst & Parkeren Service 

Algemeen 

Welkom bij de ELE Rally. Ondanks wederom grote uitdagingen is het ons uiteindelijk gelukt om het 
Serviceterrein op het laatste moment rond te krijgen. Niet alles is optimaal (en weersafhankelijk) maar 
graag jullie begrip en zelfvoorzienendheid daarvoor. Hoe beter de ondergrond, hoe meer er mogelijk wordt. 

Service Welkom Center & Trailer Park 1, 2 en 3 

Aankomst bij Service Welkom Center 
Het SWC bevindt zich dicht bij de Service zelf. Voor details, zie het bijzonder reglement. 

 Volg de borden. Alleen inrijden via kruising: “Oersebaan/Vooraard” 
 Houd in/uitritten van ondernemers vrij! 
 Teken voor ontvangst documenten en stickers. 

 Plak de Service-sticker op de serviceauto/vrachtauto. Anders geen toegang tot de Service! 

Trailerpark 1, 2 en 3 

Het trailerpark is verdeeld over 3 plaatsen langs de “Habraken” (zie plattegrond hierboven). 

 Volg aanwijzingen. 
 Rallyauto afladen in trailer park 1, 2 of 3. Trailer goed afsluiten! 
 Trailers sociaal en compact parkeren. 
 Hou het gras heel. 

 Rallyauto & Serviceauto naar de Service via de grote rode pijl op de kaart! 

Een aantal belangrijke afspraken voor Veiligheid en Gezelligheid 
 

1. De Service is op gras en ruimte bij slechte weersomstandigheden is beperkt! 
Zorg dat de krik stabiel staat! Extra aandacht voor milieu. Rijd niet over het gras buiten de Service! 
Zet aangedreven wielen van de service-auto op planken (zelf meenemen). 

2. De service heeft een smalle rijbaan 
Zorg dat altijd minimaal 3,5 meter vrij is op de weg voor een soepele doorstroom van hulpdiensten, 
rally auto’s en team-auto’s. 

3. Respecteer de belangen van de omliggende ondernemers en aanwonenden. 
Dankzij hun medewerking hebben jullie een leuk weekend. Zorg dat zij het ook nog leuk vinden! 

 

Let op: Benadeel je eigen rijder(s) niet (Zie FIA/KNAF gedragscode) 
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Parkeren op en rond het Service terrein 
Graag jullie aandacht voor deze terugkerende uitdaging. 

 Niet parkeren op SchippersStop! ter voorkoming van onbereikbaarheid van het bedrijf. 

 Bij gebruik faciliteiten SchippersStop (zoals Horeca)  Parkeerschijf verplicht! 

 Auto’s met een Service-sticker hebben toegang tot de Service en parkeren op eigen servicekavel. 

 Team-auto’s zonder Service sticker parkeren op Parking 1 of 2 
  

Service terrein en Toegang 

 

Technische keuring & Nakeuring 
 De Technische keuring is bij Premio in het SchippersStop gebouw naast het Serviceterrein. 

Let op rijtijd: Kom niet te vroeg ivm beperkte ruimte! 
Let op route: Service Uit – Rotonde links, 2e rotonde keren, neem parallelweg. 

 De Nakeuring is vlak bij de Finish en Parc Fermé in Son bij Garage Bert Bruil, 
Kanaalstraat 7a, 5691 NA Son en Breugel. 
Let op rijtijd: Ca. 15 minuten 
Let op route: ca. 18 km. Vermijdt Ekkersrijt ivm KP Son! Volg A2, A50 afrit 7 Centrum/Helmond, 
1e Afslag ‘1600-2500’, Bovenaan Rechts, Rotonde 2e afslag, Rotonde 2e afslag. 
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Uitdagingen op de Service-plaats 
2 Basis typen Service-plaats: Volledig op gras of Langs de verharde weg 
De basis-stabiliteit van de ondergrond is goed (jaren lang niet geploegd) en momenteel hard. 

 Instructies voor situatie 1: 
 Wees voorbereid op slechtweer en/of zachte ondergrond. Eventuele rijplaten worden ingezet waar deze het 

hardste nodig zijn. Bij slecht weer is extra serviceruimte dus niet vanzelfsprekend! 
 Gezien de schaarse rijplaten wordt gevraagd om minimaal 2 equipes bij 1 vrachtwagen te plaatsen. 

Instructies voor situatie 2: 
 Houd de rijbaan ten alle tijden vrij (3,5m) op last van de brandweer! 
 Niet over het gras wegrijden! 
 Wees voorbereid op slechtweer en/of zachte ondergrond. 
 Neem balkjes mee om de stoeprand op te rijden. 
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Overzicht Rally faciliteiten 

 

 


