
 

Nieuwe versies Standaard Reglement en Sjabloon 

 

 

Standaard Reglement Organisatoren 

Versie 3.1 van het Standaard Reglement Historische Regelmatigheidsritten (SR) is aangepast. Een groot deel 

van de daarin opgenomen bepalingen bevinden zich in het Sjabloon Reglement NHRF-regelmatigheidsrit, 

namelijk alle bepalingen die voor organisatoren en deelnemers van belang zijn. Deze bepalingen zijn niet 

meer aanwezig in versie 3.2 van het SR. In de nieuwe versie staan nu uitsluitend bepalingen die voor een 

organisator van een NHRF-regelmatigheidsrit van belang zijn; het SR heet daarom vanaf nu voluit Standaard 

Reglement Organisatoren Historische Regelmatigheidsritten en geldt voor NHRF-leden die een historisch 

evenement organiseren dat onder auspiciën van de NHRF verreden wordt. In de nieuwe versie is een 

verduidelijkte versie van de procedure van samenstellen, aanbieden en keuring van een 

evenementreglement op basis van het Sjabloon opgenomen. Tevens worden organisatoren aangemoedigd 

mee te denken over de inhoud van het SR en het Sjabloon. Ondanks het terugbrengen van de inhoud van 

31 naar 11 bladzijden wordt versie 3.2 als een ‘kleine wijziging’ van de huidige versie beschouwd, omdat er 

geen ‘grote’ inhoudelijke veranderingen hebben plaatsgevonden. 

Sjabloon Reglement NHRF-regelmatigheidsrit 

Het nieuwe sjabloon (versie 3.0) is op verschillende punten inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van versie 

2.2. De verschillen met de huidige versie (die van 2019 dateert) zijn het gevolg van ervaringen bij het 

organiseren en rijden van historische rally’s in veranderende tijden (en dan blijkt 3 jaar best lang te zijn!). 

Op de volgende bladzijde worden de wezenlijke verschillen opgesomd. Ook tekstueel en taaltechnisch zijn 

op verschillende punten wijzigingen doorgevoerd, bedoeld om de leesbaarheid te verbeteren of meer 

eenduidig te zijn; op deze wijzigingen wordt verder niet ingegaan, die spreken voor zich.  

Sjabloon Reglement NHRF-regelmatigheidsrit – app  

Tegelijkertijd is een parallelversie van het Sjabloon (met toevoeging “app”) beschikbaar voor organisatoren 

die de controle van hun evenement niet met controles langs de route, maar met een app doen. Dat 

Sjabloon is los van de wijze van controleren en de daarmee samenhangende gewijzigde artikelen 

inhoudelijk gelijk aan het “gewone” Sjabloon.  

Ingangsdatum 

De Reglementencommissie van de NHRF heeft de nieuwe versies van bovenstaande documenten de 

afgelopen maanden gerealiseerd. De ingangsdatum van de documenten is 1 maart 2022.  

  



 

Verschillenlijst Sjabloon v2.2 – Sjabloon v3.0  

 

Art. 1.5.7 – Annuleren door de organisatie: het laatste zinsdeel is aangepast naar aanleiding van de door de 

overheid uitgevaardigde maatregelen die bij een pandemie kunnen voorkomen, zoals het verbieden van 

evenementen van bepaalde omvang.  

Art. 1.7.1 – Leeftijdsgrens/bouwjaar auto: de auto dient niet langer >30 jaar oud te zijn, maar een bouwjaar 

van vóór 1991 te hebben.  

Art. 1.9 – Vragen – neutralisaties – protesten: dit artikel is verduidelijkt, het geeft nu een compleet, 

chronologisch beeld van het uitreiken van de uitleg tot aan de publicatie van de definitieve uitslag. 

Protesten indienen tegen door de organisator beantwoorde vragen is niet (meer) mogelijk.  

Art. 1.10.4 – Teamklassement: er is een ex-aequoregeling aan dit artikel toegevoegd.  

Art. 2.1 – Routeboek: hier is opgenomen waar de legenda’s van de gebruikte kaarten te vinden zijn (eerste 

routeboek, in de routeboeken met de betreffende kaarten of in Bijlage C).  

Art. 2.8 – Behendigheidsproef: aangepaste bestraffing van routeafwijkingen.  

Art. 2.10.2 – Routepijlen: toegevoegd is het gebruik en het verplicht volgen van met de punt omhoog 

wijzende routepijlen bij omleidingen; deze pijlen hebben een andere functie dan de met de punt omhoog 

wijzende pijlen van art. 2.10.5: die geven aan dat het inrijden van de betreffende weg is toegestaan (dus 

niet dat het inrijden van die weg verplicht is).  

Art. 3.1.1.4 – Constructie van de route: bij het in slechts één richting in de route opnemen van wegen is 

toegevoegd hoe te handelen bij nieuwe constructies als gevolg van DMP-opdrachten.  

Art. 3.1.2.4 – Rijden van de route: aanbevolen wordt bij gebruik van verschillende kaartschalen de marges 

waarbinnen werkelijke wegaansluitingen geacht worden overeen te komen met de kaartsituatie afhankelijk 

te maken van de oorspronkelijke kaartschaal.  

Art. 3.5.4 – Grensbenadering: uitleg hoe te handelen bij ongelijkvloerse kruisingen toegevoegd.  

Art. 3.8 – Pijlen Gekleurde Wegen: toegevoegd (systeem wordt regelmatig gebruikt).  

Art. 3.11 – Kompaspunten: beschrijving aangescherpt.  

Art. 3.14 – T-systeem: beschrijving aangescherpt.  

Art. 3.15/16 – Bol-Pijl: beschrijving aangescherpt.  

Bijlage C: Legenda’s – kunnen hier (of in routeboeken) toegevoegd worden. 

Het systeem Pijlen kortste, Punten op één na kortste route is verwijderd uit het sjabloon; samengestelde 

systemen dienen door de organisator zelf beschreven te worden.  

De systemen Routebeschrijving op de kaart en Pacenotes zijn uit het sjabloon verwijderd, deze systemen 

worden heel weinig en/of door niet meer dan één organisator gebruikt.  


