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Rallycheck Tips 
 
Voor gebruik van de Rallycheck app raden we aan: 
• iPhone vanaf type 5S (geen SE-modellen) 
• Android vanaf type 8 
• Plaats telefoon hoog op dashboard, voor beste GPS-ontvangst 
 
Vooraf te doen (lees ook https://rallycheck.com/nl/rallycheck-user-manual/ ): 
• Download de Rallycheck app in Apple App Store of in Google Play Store. De app is gratis. 
• Bekijk deze filmpjes: installatie: https://youtu.be/D7CjZHUc9iU en tips & 

tricks:  https://youtu.be/hvCZf8nEKAo 
• Na downloaden jezelf registreren in de app; gebruik zelfde mobielnummer en zelfde mailadres 

als bij inschrijving. Je krijgt een mail van Rallycheck om je mailadres te verifiëren. 
 

• Voordat je naar de start gaat, bijvoorbeeld als je nog thuis bent:  
1. Kies ‘Select Rally’ uit het menu (3 streepjes linksboven).  
2. Kies daarna ‘Minervum Oefenrit 2021’.  
3. Rallycheck antwoordt bovenin je scherm met een groene balk en de tekst ‘Succes! Fetched 

RC’s. Good luck!’. En je bent klaar om te starten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Tijdens en na de rit: 
• De tripmaster vind je bovenaan (bij plaatje 3 staat deze op 0,01 km). Op nul zetten gaat via 

‘CLEAR’. 
• Zodra je bij een controle komt verschijnt een letter of cijfer. Je kunt deze dan accepteren door 

‘CLICK TO SAVE’ te kiezen of te weigeren met ‘CANCEL’. Zie foto bovenaan met ‘CLICK TO 
SAVE’ in groen veld en ‘CANCEL’ in rood veld. 

• Controles kunnen voorzien zijn van een opdracht (HKR, 1L, ect), deze komt meteen in beeld. 
• Na de laatste controle, de finish, sluit je de app af door ‘Logout’ te kiezen uit het menu. 
• Mocht je onverhoopt even geen GPS-bereik hebben, log dan uit en opnieuw weer in. De 

controles blijven bewaard. 
• Je ontvangt je controlekaart na de rit via mail. 

1. 2. 3. 
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Persoonlijke Rallycheck-tips  
Van Peter, Pim, René en Thierry 
 

• Zie het gebruik van Rallycheck nog even als een experiment. Ook onze uitzetters en 
controleurs was het even wennen aan Rallycheck. 

• Realiseer je dat het rijden met Rallycheck echt anders is dan het rijden met oranje 
controlebordjes. 
 

• Bij het plaatsen van de controles kan de uitzetter kiezen 
o Binnen hoeveel meter is de controle zichtbaar 
o Alleen zichtbaar in rijrichting of vanuit beide richtingen 
o Binnen welke (rijrichting-)hoek moet de controle zichtbaar zijn   

 
Hiernaast zie je een voorbeeldkaart waar de uitzetters 
mee werken. Controle T wordt alleen door Rallycheck 
gezien wanneer je van West naar Oost rijdt. Anders 
gezegd, wanneer je door de groene ‘fuik’ rijdt. Controle R 
zie je uit beide richtingen. 

 
De grootte van de cirkel geeft aan wanneer Rallycheck de 
controle ‘ziet’; hoe groter de cirkel hoe eerder de controle 
wordt gezien. 

 
Controle 17 wordt door Rallycheck alleen waargenomen 
wanneer je van Zuid naar Noord rijdt. Controle 17 zie je 
pas wanneer je de ‘fuik’ in rijdt, en niet direct aan het 
begin van deze weg. 

 
• Wat is anders: 

o dat je op de plek waar je normaal op zicht een keercontrole in een weg ziet staan, deze 
pas zult opmerken als je daadwerkelijk 'over' het virtuele bordje (bijv. 17) heen rijdt. Dit 
geldt dus ook voor een doodlopende weg. Je moet er even een stukje inrijden, soms bijv. 
tot een hek, zodat Rallycheck de controle ‘ziet’. 

o dat controles een rij-richting kunnen hebben, dus dat als je verkeerd bent gereden en 
terugrijdt, je een controle op kunt pikken die je de andere kant op niet 'zag'. 

o dat (afhankelijk van je telefoon/sterkte gps-signaal) je bepaalde controles (scherprijders, 
uitwasjes) kan missen als je er vol gas langs rijdt. Als je een controle verwacht, rijdt de 
scherprijder dan nog een keer (net als bij een oranjebordje dat achter een boom staat of 
verstopt is in een kartonnen doos…). 

o dat als je heel langzaam rijdt, je een controle meerdere keren vlak achter elkaar kunt 
krijgen. 

• Bij elke controle moet je snel beslissen, neem ik ‘m wel of niet. Je moet binnen 60 sec 
reageren. Let op: de knop ‘CANCEL’ is kleiner dan ‘CLICK TO SAVE’. 

• Als je niet klikt op ‘CANCEL’ of ‘CLICK TO SAVE’ dan wordt de controle niet bewaard.  
 
Het is allemaal even wennen, maar in deze corona-tijd heeft Rallycheck zo zijn voordelen.  
Geniet van het rijden en van deze andere manier je controles verzamelen! 


