
Belangrijke mededelingen  
NK Autocross Toldijk 2021 

 
Adres: Wolfstraat 5, 7227DP Toldijk 
 

De gemeente Bronkhorst heeft ons toestemming gegeven om deze cross te organiseren.  
Ze vertrouwen erop, dat de regels die gesteld zijn door het RIVM, de GGD en de GHOR 
t.a.v. Hygiëne, afstand houden, Veiligheid en Respect voor elkaar, door ons allen, (de 
organisatie u en alle deelnemers) gerespecteerd zullen worden  
 
Geachte sportvrienden: graag uw aandacht voor het volgende: 
 
Elke rijder is en blijft verantwoordelijk voor zijn monteurs en aanhang 
 
Hygiëne blijft belangrijk… 

• Pas regelmatig handhygiëne toe. Zorg ervoor dat je meerdere keren op een dag goed 
je handen wast en desinfecterende zeep gebruikt 

• Gebruik handalcohol waar geen stromend water is 
• Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog 
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze direct weg (in een 

prullenbak). Daarna je handen wassen of gebruik handalcohol 
• Vermijd aanraking van je gezicht: kom niet aan je mond, neus en  ogen 
• Als je gedurende de dag klachten ontwikkeld, ga je direct naar huis en laat je je testen 

bij de GGD 0800-1202 
 
Op het Terrein 
 

• Openingstijd rennerskwartier vrijdag 30 Juli van 9.00 tot 24.00 uur.  
Let op!!  
Bij de kassa blijft de bestuurder zitten en wordt via het raam de QR-scan. ticket en 
papieren(triage formulier) gecontroleerd. Alle passagiers stappen uit en laten hun QR-
code, papieren en ticket scan zien bij kassa 2.  
Bandjes om, Bestuurder klaar rijden maar!!  
De passagiers wandelen erachteraan… 
Op deze manier hopen wij de wachtrij zo kort mogelijk te houden…  

• Respecteer de afstand bij de catering en de toiletten 
• Volg de eventuele aanwijzingen van de medewerkers, herkenbaar aan de hesjes met 

daarop organisatie of de mensen met een paars bandje om. Of opdrachten van de 
beveiligingsmedewerkers. 

• Iedereen weet nu van de afgelopen maanden wel hoe de regels zijn. Laten wij ons hier 
echt aan houden 

• De werkgroep van Stichting Auto- en Motorsport Loenen heeft deze dagen de 
eindverantwoording t.a.v. te nemen besluiten. 

• Het betreden van het rennerskwartier is volledig op eigen risico. Stichting Auto- en 
Motorsport Loenen neemt als organiserende organisatie geen enkele verantwoording 
hiervoor, voor-tijdens- of na afloop van wedstrijden 



• De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei 
letsel ontstaan aan de bezoeker en/of de goederen van de bezoeker. Hieronder wordt 
ook verstaan diefstal en vermissing. 

• Het is verplicht om het entree bandje om  je pols te doen. Er wordt gecontroleerd! 
Heeft u het bandje niet om? Dan direct omdoen of bij de kassa (een nieuwe) gaan 
betalen. Geen discussie! 

• Deelnemers, denkt u er aan dat u verantwoordelijk bent voor de monteurs en helpers 
die u mee neemt. 

• Tijdens het evenement worden (foto) opnames gemaakt. Deelnemers en bezoekers 
geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming om deze opnames te 
verveelvuldigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden 

• Aanwijzingen van de organisatie, officials en medewerkers dienen strikt opgevolgd te 
worden. Bij melding volgt uitsluiting van het evenement.  

• Bij vernieling of ruzie of het overtreden van de (corona) regels, is de rijder 
verantwoordelijk voor zijn of haar monteurs.  

• In alle gevallen, waarin deze mededelingen niet voorzien, zal de organisatie of 
beveiliging maatregelen nemen te gunste van de wedstrijd. 

• Wij hebben de moeite genomen om het rennerskwartier in te delen in vakken en 
paden. Wilt u zo vriendelijk zijn de vakken te gebruiken en de paden volledig vrij te 
houden, alsmede de aanwijzingen van onze medewerkers stipt op te volgen. 

• Overnachtingsverblijven, caravans, campers, ect. dienen i.v.m. eventuele calamiteiten 
rondom goed bereikbaar te zijn.  

• Zorg ervoor dat u uw plek in het rennerskwartier weer schoon en opgeruimd 
achterlaat, laat geen flessendoppen en sluitclips van blikjes  op de grond liggen en 
zorg dat u uw afval in de daarvoor bestemde vuilniszakken achterlaat en nadien in de 
daarvoor bestemde container (geen chemisch afval!). Meerdere zakken zijn gratis 
verkrijgbaar. Milieuafval kunt u melden bij de organisatie. Dan helpen wij u dit in het 
speciale milieu depot te plaatsen in omgeving organisatie.  

• U dient ten alle tijden de auto geheel op een milieuzeil te hebben staan (zonder 
waarschuwing uitsluiting) volgens het KNAF regelement  

• De maximale snelheid op het rennerskwartier bedraag 5 km/ u (stapvoets) 
• Iedere rijder moet een goedgekeurde brandblusser bij zich hebben 
• Het  gebruik van gemotoriseerde voertuigen is verboden(met uitzondering van de 

organisatie). Mensen met een invalide kaart kunnen bij de organisatie terecht voor 
een toestemmingdbewijs. 

• ’s Avonds na 22:00 uur geen crosswagens starten. Tussen 24:00 uur en 07:00 uur 
volstrekte stilte in het rennerskwartier, geluidsbronnen (aggregaat, radio, boxen e.d.) 
dienen na 24:00 uur uit te zijn. Dit geldt voor alle nachten. 

• Op last van de brandweer en de gemeente is open vuur ten strengste verboden 
(barbecue is toegestaan, behalve ’s nachts na 24:00 uur). Bij barbecue en 
laswerkzaamheden dient er altijd een brandbestrijdingsmiddel aanwezig te zijn. 

• Commerciële verkoop is zonder schriftelijk toestemming organisatie niet toegestaan 
• Eigen tapinstallaties en horeca activiteiten zoals party’s zijn verboden, bij overtreding 

wordt u van het terrein verwijderd. 
• Gebruik van de toiletten; zie prijslijst bij Toilet. 
• Er mogen geen kratten bier mee genomen worden naar de baan.  



• Het drinken van “Alcoholische” dranken wordt afgeraden en dient tot een minimum beperkt 
te worden 

• Steigers, Partytenten en ander bouwmateriaal mogen niet geplaatst worden langs de 
baan. 

 
Als je naast een ander team wilt staan, kom dan zoveel mogelijk samen aan bij de entree. 
Uitgezonderd natuurlijk de sponsorplaatsen, want dit zijn al bekend.  
 
Alle informatie omtrent de wedstrijd = reglementen, opstellingen, uitslagen worden verstuurd 
via de KNAFF App, er is geen prikbord aanwezig. 
 
Wij allemaal samen moeten ervoor zorgen dat dit evenement slaagt, en dat zullen we dan ook 
echt samen moeten doen. Wij als organisatie kunnen dit niet alleen. We krijgen de 
mogelijkheid om de door ons zo geliefde sport te mogen uitoefenen in deze “bijzondere” tijd 
en moeten deze mogelijkheid dus ook met twee handen aanpakken laten zien dat we dat 
willen en kunnen. De voorwaarden die horen bij Covid-19 moeten we ten aller tijde in acht 
nemen om het evenement te laten slagen.  
 
 
Bij een Noodsituatie te allen tijde 112 bellen en daarna de organisatie. 
U belt dan met Arie Broekhuis  06 44404394 (bereikbaar van 7.30 tot 21.00 uur)                      

of Henri Wilbrink (0648156344) (24 uur bereikbaar)   

EHBO is tijdens en na de wedstrijd aanwezig op het terrein. 

Eerste hulppost:  Gelre Ziekenhuis Zutphen 
    Adres: Den Elterweg 77  

7207 AE  Zutphen 
 (0575-592 592) 

 
SAMEN MAKEN WIJ AUTOCROSS 
 
Tot slot wensen wij jullie een fantastisch en sportief evenement toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Auto- en Motorsport Loenen 

 


