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Circuit Short Rally: DNS 

Zaterdag 22 februari vond de vierde Circuit Short Rally Plaats. Deze  

vond plaats op en rond het circuit van Zandvoort. Omdat het onze  

eerste rally zou worden zijn Jeff, Richard en Jos reeds op vrijdagmiddag  

naar Zandvoort vertrokken. Met Camper, Servicebus en verkennings- 

auto was het een mooie karavaan.  

Omdat de auto al gekeurd kon worden op vrijdagavond, zouden we  

eventuele tegenvallers nog snel kunnen oplossen.  

 

Tijdens de keuring op vrijdagavond bleek onduidelijkheid te zijn over de diameter van de luchtinlaat 

(restrictor). Volgens de normen mocht deze maximaal 34 millimeter zijn. Om dit na te meten moesten 

enkele onderdelen gedemonteerd worden. Dit was doorgeschoven naar de zaterdagochtend. 

Zaterdagochtend kwamen de keurmeesters, maar was de meting niet goed gelukt.  

Maar na demontage van de restrictor was een goede meting mogelijk. En deze was  

zoals het hoort: 34 mm. 

Hierna was er discussie over de rolkooi. Deze is voorzien van stickers van de oor- 

spronkelijke bouwer. Verder waren er papieren aanwezig, maar miste deze de juiste  

stempels. De keuringsmeesters hebben dit gerapporteerd en uiteindelijk heeft de 

technische commissie besloten om ons niet toe te laten. 

Dit betekent dus een DNS (Did Not Start). Natuurlijk ben je altijd bang voor een DNF (Did Not Finish), 

want het is immers een mechanische sport. Maar op een DNS hadden we dus echt niet op gerekend. 

Er is met heel veel energie gewerkt om een plaatje van een auto neer te zetten. Ook met de 

aanwezige documenten dachten we alles op orde te hebben.  Helaas viel dus rouw op ons dak: GEEN 

goedkeuring….. 

We moeten wel zeggen dat we verrast zijn door de enorme belangstelling voor onze Deltona. Op het 

circuit hebben we erg veel aanloop gehad. En we hebben ook veel nieuwe volgers op Facebook erbij 

gekregen. Werkelijk alleen maar positieve reacties. 

Natuurlijk hadden we graag jullie dit rallywapen op een actievere maanier willen laten zien. We 

willen natuurlijk onze sponsors bedanken. En ook de mensen die ons ondersteunen middels een 

bijdrage via ‘Project 100’ . 

We gaan de komende week aan de slag om de juiste papieren te krijgen. Dit betekend  
nu wel dat we nog niet exact weten wat de eerstvolgende rally gaat worden. We houden 
 jullie op de hoogte!! 
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