
 
 
 
 
 

**Dit document bevat belangrijke informatie, s.v.p. goed doornemen** 
 
PARKEER- & STARTINSTRUCTIE    
Ook dit jaar zal de start plaatsvinden bij Florensis aan de Langeweg 79 in Hendrik Ido Ambacht. 
Vanaf deze locatie wordt u weggeschoten voor een prachtige rit in West Brabant in de 
omgeving van Oudenbosch/Etten-Leur. Om alles op en rond de startplaats goed en ordelijk te 
laten verlopen vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken. Met name de plek waar u mag 
parkeren luistert heel nauw. Dit is gekoppeld aan uw startnummer, zie ook de onderstaande 
plattegrond van het parkeerterrein. 
 
a. Om de start ordentelijk te kunnen laten verlopen verzoeken wij u zich uiterlijk 45 minuten 

voor de aangegeven starttijd bij de inschrijftafel te melden. 
b. Als u het terrein bij Florensis oprijdt dan dient u uw auto met de kont naar achteren te 

parkeren in één van de parkeervakken in het voor u van toepassing zijnde parkeerpad. 
Welk pad dat is, wordt bepaald door uw startnummer, zie hiervoor onderstaande 
plattegrond. Er zijn parkeerwachters aanwezig om dit in goede banen te leiden, het is 
belangrijk dat u zich houdt aan hun aanwijzingen. 

c. Vervolgens dient u zich in het bedrijfsrestaurant (ingang zie nummer 5 op onderstaande 
plattegrond) te melden bij de inschrijftafels, deze zijn gesplitst in even en oneven start-
nummers. Daar ontvangt u het rallyschild, rallyboek en overige relevante informatie. Hier 
zal tevens worden gecontroleerd of het inschrijfgeld is voldaan. Mocht dit onverhoopt niet 
het geval zijn dan kan er ter plaatse met pin worden betaald. Er staat ook nog een tafel met 
voorbeelden van de routecontrolebordjes en één van de uitzetters is aanwezig om 
eventuele vragen te beantwoorden. 

d. In het bedrijfsrestaurant staat tevens een aparte starttafel waar u exact 10 minuten voor 
uw starttijd, het routeboek voor het eerste traject mag ophalen en de controlekaart krijgt 
met de eerste controle stempel. Zo kunt u de route vast bekijken/intekenen waar nodig, 
voor u vertrekt. Vergeet niet het rallyschild aan uw auto te bevestigen! 

e. U dient zich daarna op uw eigen starttijd te melden bij de blauwe vlag bij de startboog aan 
de uitgang van het parkeerterrein waar u op de juiste tijd wordt afgevlagd voor de start. 
Aan het eind van het eerste traject bij de laatste bemande controle, levert u de 
controlekaart in en ontvangt u instructies voor het parkeren bij de Restaurant Bargo, de 
lunchlocatie van de Rotary Rally. 

f. Na de lunch wordt de rally weer vervolgd. Bij de uitgang van het restaurant is de starttafel 
voor het tweede traject. U ontvangt hier het routeboek en controlekaart voor het tweede 
traject op de aangegeven starttijd (staat ook op de eerste controlekaart reeds aangegeven). 
Daarna kunt u zelf uw auto opzoeken en starten. De beschikbare tijd voor dit traject is zeer 
ruim. 

g. Bij de laatste bemande controle bij Ames Zwijndrecht levert u de controlekaart van het 
tweede traject in. In de bedrijfswagenshowroom van Ames vindt tevens de afsluitende 
borrel plaats en vindt de prijsuitreiking plaats. Voor de classic cars is bij de showroom een 
aantal parkeerplaatsen gereserveerd. Voor de overige auto’s is voldoende parkeerruimte 
beschikbaar aan de voorzijde en aan de andere kant van de Langeweg. 



Plattegrond terrein Florensis 
 

 
 
1. Ingang terrein Florensis (huisnr. 79, zie onderstaande foto) 
2. Parkeerplaatsen startnummers 1 t/m 22 
3. Parkeerplaatsen startnummers 23 t/m 39 
4. Parkeerplaatsen startnummers 40 t/m 62 
5. Ingang bedrijfsrestaurant 
 
 

  
Het complex van Florensis kent 3 ingangen. U dient de ingang bij nummer 79 te nemen. 
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