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1 WELKOM  

De organisatie van de INTERflame strandrace 2022 heet u van harte welkom op het Kennemerstrand voor de 

2022 editie van dit inmiddels traditionele evenement. Wij zijn wederom blij en opgelucht u dit bijzonder 

regelement aan te kunnen bieden. Het is voor de organisatie van de INTERflame strandrace wederom een 

uitdaging geweest alle benodigde vergunningen rond te krijgen.  

Tijdens het schrijven van dit bijzonder regelement speelde Corona geen beduidende rol. Laten we hopen dat 

dat zo blijft. Echter de situatie rondom stikstof is er niet makkelijker op geworden. Dit leidt tot enkele 

maatregelen en wijzigingen, in hetgeen u gewend bent tijdens deze traditionele wedstrijd, die de organisatie 

heeft moeten implementeren.  

Het zal daarom wederom anders zijn dan voorheen, maar wel passend in de huidige tijd met oog op de 

omgeving en zeker anders zijn dan dat we gewend zijn, maar daarom niet minder leuk. 

Desondanks zijn wij als organisatie uitermate enthousiast om samen met de deelnemende teams en 

vrijwilligers er een geweldig evenement van te maken… 

Welkom bij de INTERflame strandrace IJmuiden 2022! 

Namens, 

Hans Weder en het gehele organisatie comité. 

N.B: Hoewel wij ons best gedaan hebben de informatie in dit document zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen kan het zijn 

dat er wijzigingen noodzakelijk zullen zijn. Deze zullen doormiddel van Bulletins via Sportity verspreid worden. 

2 SPONSOREN 

De INTERflame strandrace wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: 

 

• INTERflame     

• Daklapack Rally Sport 

• Clicks Rally Images 

• Quadwinkel 

• Brinky 

• Van Diepen 

• Garage Rijsenhout 

• 4X4 Ermelo 

 

• Heer van Opmeer 

• Schijf 

• 4db Roadshows 

• Buko 

• Dressme 

• KNAF 

• Strand Paviljoen Noordzee 

• Gemeente Velsen 

• VHC Actiefood 
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3 ALGEMENE GEGEVENS 

De INTERflame Strandrace zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het 

Standaard Reglement Terreinsport van de KNAF, het KNAF Reglement boek en het INTERflame Strandrace 

Bijzonder Reglement.  

Aanpassingen, toevoegingen en/of veranderingen van dit Bijzonder Regelement zullen alleen door middel van 

genummerde en gedateerde bulletins (uitgegeven door de organisator en/of het College van 

Sportcommissarissen) bekend worden genaakt 

3.1  GOEDKEURINGSNUMMER 

BST Goedkeuringsnummer: 

KNAF Permit nummer: 0802.22.334 

3.2   KAMPIOENSCHAP WAARVOOR DE ORR TELT 

NK Offroad Kampioenschap 2022  

 

Het evenement INTERflame strandrace 2022 zal bestaan uit 2 wedstrijden, Deel I en Deel II. Elke Wedstrijd telt 

afzonderlijk mee voor het NK Offoad Kampioenschap 2022. 

3.3  ALGEMENE GEVEGENS WEDSTRIJD 

Elke wedstrijd zal bestaan uit: 

• 1 proloog 

• 5 Klassements Proeven (KP’s), verdeeld over 2 Marathon etappes 

o Wegdek van de klassementsproeven: 100 % onverhard (Zand). 

o Totale lengte klassementsproeven: ca. 150 km per dag 

 

3.4  MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS 

Het aantal deelnemers is maximaal 40.  

 

Indien het aantal inschrijvingen het maximum bereikt zal een reserve lijst worden aangelegd. Uiterlijk 2 weken 

voor aanvang zullen de eventuele ontstane open plekken worden vergeven aan de inschrijvingen op de reserve 

lijst. Een “ first come – first serve”  principe zal worden gehanteerd. 
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3.5  KLASSEN  

Deelnemers worden ingedeeld in de volgende klassen: 

• NL-T1.1 (Benzine) 

• NL-T1.2 (Diesel) 

• NL-T2  

• Special 

• Side By Side  

4 ORGANISATIE  

4.1  NAAM VAN DE ORGANISATOR:  

▪ Stichting Nederlandse Terreinsport Associatie, info@stgnta.nl  

o De organisatie is ondergebracht bij de Werkgroep INTERflame Strandrace 2022 , 

www.ijmuidenstrandrace.nl 

4.2  ORGANISATIE:WERKGROEP INTERFLAME STRANDR ACE 2022  

• Voorzitter 

o Hans Weder (28675), Mob: +31 6 2747059 

 

• Commissie Algemene zaken:  

o Hans Weder (28675), Mob: +31 6 27470590 

o Pers en Persvoorlichter:  

▪ Bob Tromp (43457), Mob: +31 6 1432672 

o Communicatie en Website: 

▪ Paul Goss (46964), Mob:+31 6 51405897 

 

• Commissie Baan en Bivak: 

o Raymond Rozema (36198), Mob:+31 6 28066064 

▪ Maurice Giovanni (40914) 

o Bivak:  

▪ Dick van de Veen  

 

• Commissie Wedstrijd: 

o Paul Goss (46964), Mob: +31 6 51405897 

o Tijdswaarneming en Technische Keuring: 

▪ Coen van de Zandschulp (3703):  

o Inschrijving: 

▪ Paul Goss (46964), Mob:+31 6 51405897 

o Wedstrijd secretariaat,  

▪ Erwin Overbosch (6829) 

http://www.ijmuidenstrandrace.nl/
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o Bulletins en communicatie tijdens evenement: 

▪ Janine Goss 

 

• Commissie Veiligheid: 

o Jeroen Averdijk (13550), Mob: +31 6 18519558 

▪ Thea Bogerd (36008) 

4.3  ORGNISATIE STGNTA: 

o Voorzitter: 

▪ Bert Heskes (33256), Mob: +31 6 29076970 

o Penningmeester en Secretaris: 

▪ Erwin Overbosch (6829), Mob: +31 6 53106221 

4.4  HOOFDOFFICIALS EN SPORTCOMMISARISSEN 

• Wedstrijdleider: Bastiaan van Lingen (25772) 

o Assistent wedstrijdleider: Niek Goverts (30071) 

• Sport Commissarissen:  

o Mike Berger (1958), Voorzitter 

o Luc Nooij (47336) 

o Stijn Drinkenburg (50789) 

• Technische keuring:  Coen van de Zandschulp (3703) 

• Tijdwaarneming:  Coen van de Zandschulp (3703) 

• Veiligheidsfunctionaris:  Niek Goverts (30071) 

• Wedstrijdsecretaris: Erwin Overbosch (6829) 

• Hoofd Medische Dienst:   John Wissenburg (35177) 

5 COMMUNICATIE 

5.1  WEBSITE 

Algemene informatie van de INTERflame strandrace is te vinden op onze website: www. IJmuidenstrandrace.nl 

/ www.duchbeachrace.com. 

5.2  E-MAIL ADRESSEN 

De organisatie van de INTERflame strandrace is te bereiken onder de volgende e-mail adressen: 

Algemeen en deelnemers: 

• competitorsstrandraceijmuiden@stgnta.nl 

Pers: 

• Persstrandrace@stgnta.nl  

mailto:competitorsstrandraceijmuiden@stgnta.nl
mailto:Persstrandrace@stgnta.nl
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5.3  WHATSAPP GROEP 

Voor de rijders zal een whatsapp groep worden aangemaakt, via deze whatsapp groep zal u geïnformeerd 

worden. Deze informatie is altijd onofficieel, de informatie is bedoeld om snel in te lichten over mogelijk 

komende wijzigingen of andere “ad-hoc” meldingen. 

5.4  SPORTITY 

Alle officiële communicatie zal via de Sportity App worden gecommuniceerd.  

Password: 

 

 

De volgende documenten zullen op Sportity geplaatst worden: 

• Regelementen 

• Bulletins  

• Planning  

• Startlijsten 

• (Eind)uitslagen  

Alle berichten zullen in pdf format met een “push” melding geplaatst worden . 

5.5  RACEOFFICE 

De raceoffice zal op het strand in de buurt van Paviljoen de Noordzee worden geplaatst. De openingstijden van 

de raceoffice zijn: 

• Zaterdag 8-oktober 07:00-18:00 

• Zondag 9-oktober 07:00-18:00 

Buiten deze tijden kan er gebeld worden naar: 06-51405897 of +31 6 15246722 

De raceoffice mag alleen met toestemming betreden worden. 

  



Bijzonder Regelement INTERflame Strandrace IJmuiden 2022 R4.8   

 
 

10 
APPROVED BY KNAF UNDER PERMITNR. 0802.22.334 

6 LOCATIE  

De INTERflame Strandrace wordt gehouden op het Kennemerstrand te IJmuiden. Tijdens het evenement 

gelden de volgende locaties: 

• Service Park: Parkeer Terrein, Kennemerstrand parkeerplaats: GPS B52.4570056, L4.5671968 

• Inschrijving/ Documenten Controle: Paviljoen Noordzee GPS B52.456473576465754 

L4.56459403038025 

• Wedstrijd Secretariaat: Raceoffice achter Paviljoen Noordzee 

• Technische keuring: Reddingsbrigade Kennemerstrand: GPS  

• Opstelzone Bivak: Kennemerstrand parkeerplaats: GPS B52.4571429, L4,5656857 

• Parc Fermé : Noorden van de strandafgang GPS B52.45647357 L4.5645940 

• Publicatieboord: electronische publicatie via Sportity App 

In de bijlage is een plattegrond met een overzicht van de locaties opgenomen. 

7 HANDHAVING 

Help ons de INTERflame strandrace een toekomst te geven!!!! 

In dit bijzonder regelement zijn maatregelen opgenomen, dit zijn maatregelen die overeengekomen zijn met de 

vergunningsverstrekker. Deze maatregelen moeten opgevolgd worden. Het niet opvolgen van de maatregelen 

zal verregaande gevolgen hebben voor de toekomst van de INTERflame strandrace.  

Het streven van de organisatie is om samen met jullie een gezellig en leuk evenement te hebben. Wij vragen 

jullie daarom met klem om nog even goed na te lezen wat wel en wat niet mag. Wij willen als organisatie niet 

het hele evenement als “politie agenten” willen optreden. Let zelf op dat jij en je collega teams, aan de regels 

houdt, indien nodig wijs mede-deelnemers op eventuele (per ongeluk) misstappen.   

Wij wijzen er op dat alle teams zelf verantwoordelijk zijn voor hun serviceteams en/of meegekomen 

supporters/familie leden. Wij verwachten dan ook dat de teams deze mensen wijzen op de regels zoals 

vermeld zijn in dit bijzonder regelement. 

Helaas zijn wij genoodzaakt de regels te handhaven, het niet opvolgen van de regels door het team, teamleden 

en/of meegekomen supporters/familie leden kan verregaande gevolgen hebben zoals uitsluiting van de 

wedstrijd. 
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8 INSCHRIJVINGEN  

8.1  INSCHRIJVINGSPROCEDURE 

Deelnemers kunnen zich inschrijven via de website van de INTERflame Strandrace: 

https://www.strandraceijmuiden.nl/inschrijven . 

Een deelnemer is pas ingeschreven na het volledig invullen van het on-line inschrijfformulier en het betalen van 

de inschrijfgelden. 

• Inschrijving geopend: 01-08-2022 

• Inschrijving gesloten: 22-09-2022 

8.2  INSCHRIJFGELDEN  

Het inschrijfgeld van de INTERflame Strandrace 2022 is vastgesteld op: € 650,00. 

Bij inschrijven en/of betaling na 07-09-2022 tot en met 21-09-2022 wordt het wedstrijdgeld verhoogd met 100 

Euro. 

In het inschrijfgeld is het volgende inbegrepen: 

• rallyschild 

• twee deurstickers met het startnummer en de verplichte reclamestickers 

• één Bijzonder Reglement (via E-Mail. Zelf uitprinten) 

• een vooraf bepaalde plaats op het centrale servicepark 

• één uitrijkaart parkeerterrein  

Tijdens de race wordt er gebruikt gemaakt van een dongle, deze dongle zal tijdens het aanmelden worden 

uitgereikt. Voor de dongle dient een borg van € 50,00 betaald te worden, bij inleveren aan het einde van de 

wedstrijd ontvangt de rijder € 40,00 retour. Er wordt € 10,00 voor het gebruik in rekening gebracht. De dongle 

moet cash betaald worden met gepast geld er is geen mogelijkheid tot pinnen.  

Gebruik van eigen dongle is niet mogelijk. Tijdens de inschrijving kan deze niet gereset worden deze wedstrijd.  

Extra uitrijkaarten kunnen ter plekke tijdens het aanmelden gekocht worden. Zie hoofdstuk 12.5 

parkeerkaarten. 

8.2.1  BETALING 

Het inschrijfgeld dient te worden betaald op de bankrekening IBAN: NL55KNAB0283119799 BIC: KNABNL2H ten 

name van Stichting Nederlandse Terreinsport Associatie 

Het totale inschrijfgeld zal terugbetaald worden: 

• aan inschrijvers waarvan de inschrijving niet geaccepteerd wordt  

https://www.strandraceijmuiden.nl/inschrijven
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Het inschrijfgeld zal gedeeltelijk terugbetaald worden:  

• in het geval dat de ORR niet zal plaatsvinden: 80% van het inschrijfgeld  

• bij annulering door de inschrijver voor 7-sept-2022: 100% van het inschrijfgeld  

• bij annulering door de inschrijver van 7-sept-2022 tot 22-sept-2022: 50% van het inschrijfgeld 

• bij annulering door de inschrijver na 29-sept-2022: 0% van het inschrijfgeld 

Over terugbetaling van het inschrijfgeld aan inschrijvers, die om reden van ‘force majeure’ (duidelijk schriftelijk 

omschreven en aan de organisator gezonden) niet deel kunnen nemen, beslist het organisatiecomité. 

8.3  TOEGELATEN LICENTIES  

• Nederlandse Licenties (*):  

o 1e bestuurder: minimaal KNAF “Clublicentie Rijder Terreinsport”.  

o 2e bestuurder: minimaal KNAF “Clublicentie Navigator Terreinsport”. 

• Toegelaten Buitenlandse Licenties: 

o 1e & 2e bestuurder: - EU Licentie / INT Licentie uitgegeven door een ASN erkend door de FIA.  

• RACB licentie 1e & 2e bestuurder:  

o RACB RX/AX licentie (nationale rallycross/autocross licentie)  

• DMSB licentie – 1e & 2e bestuurder:  

o National A licentie (Stufe A) 

(*) In geval van een minderjarige deelnemer moet de ouder/voogd van deze deelnemer beschikken over 

een KNAF “ouder-kind” licentie. 

8.4  INSCHRIJFLIJST 

Publicatie geaccepteerde inschrijvingen op de website: www.dutchbeachrace.com  

8.5  VERZEKERINGEN EN VRIJWAARINGCLAUSULE  

8.5.1  VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING  

Inschrijvers en/of bestuurders moeten in het bezit zijn van een geldige verzekering die hen dekking biedt tegen 

aansprakelijkheid van derden ten aanzien van persoonlijk letsel en zaakschade op niet voor overige verkeer 

afgesloten trajecten van de ORR. Het is de inschrijvers- en/of bestuurdersverantwoordelijkheid om zo’n 

verzekering en/of uitbreiding van de bestaande verzekering te arrangeren. 

Inschrijvers en/of bestuurders worden verzocht om te verklaren en te ondertekenen dat zij over zo’n 

verzekering beschikken Elk verzuim om deze verklaring te ondertekenen zal betekenen dat de betreffende auto 

niet tot de start wordt toegelaten.  

8.5.2  AANSPRAKELIJKHEIDS VERZEKERING  

Het inschrijfgeld bevat de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering. Deze kan als volgt worden 

samengevat:  
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• De organisator heeft maatregelen getroffen ter verzekering van inschrijvers en bestuurders tegen 

derden wanneer zij deelnemen in een bepaald deel van de ORR dat verreden wordt op privé terreinen 

of op wegen welke speciaal voor dit doel zijn afgesloten.  

• De hoogte van het verzekerde bedrag, van deze speciale verzekering, is € 7.500.000,- per ongeval of 

gebeurtenis met een maximum van € 15.000.000,- per verzekeringsjaar. 

• Per aanspraak geldt een eigen risico van € 500,-.  

• De organisator zal dit, bij schade, doorbelasten aan de veroorzaker(s).  

De dekking gaat in bij de competitieve start van het evenement en eindigt bij de finish of op het moment dat 

de betreffende equipe opgeeft of door diskwalificatie.  

Alleen voor Nederlandse licentiehouders: Het inschrijfgeld bevat de premie voor een collectieve 

ongevallenverzekering. De verzekerde bedragen (per persoon) zijn: 

• In geval van overlijden: € 25.000,- 

• In geval van algehele blijvende invaliditeit: € 100.000,-  

• In geval van geneeskundige behandeling tot een bedrag van ten hoogste**: € 1.000,-  

**Uitsluitend als aanvulling op een primaire ziektekostenverzekering of voorziening  

8.5.3  VRIJWARINGCLAUSULE  

Door ondertekening van het Inschrijfformulier na het aanmelden verklaren de inschrijver en beide leden van de 

equipe (hierna - individueel en gezamenlijk - te noemen: “ik” en/of “de deelnemer”) bekend te zijn en akkoord 

te gaan met de volgende (vrijwaring)clausule:  

“Ik heb kennis genomen van de KNAF reglementen en het Bijzonder Reglement van het evenement waarvoor is 

ingeschreven (hierna: “het evenement”) en verklaar deze te zullen naleven.  

Ik verklaar dat ik lichamelijk en geestelijk gezond alsmede bekwaam ben om aan het evenement deel te 

nemen. Ik ben me bewust van het feit, dat deelneming aan het evenement, zowel voor de deelnemer als voor 

derden, alsmede voor zijn/haar goederen, en/of goederen van derden, risico’s voor schade – letselschade, 

zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen – inhoudt, welke risico’s door de deelnemer worden 

aanvaard. 

 De KNAF, haar sectiebesturen, haar organisatoren en haar medewerkers, promotors, medewerkers circuits, 

bestuursleden en officials aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in 

verband met deelneming aan trainingen, verkenningen en/of races lijdt, tenzij die schade is te wijten aan opzet 

of grove schuld zijdens de KNAF.  

De deelnemer verklaart dat hij/zij de KNAF, noch de hierboven genoemde personen of instanties aansprakelijk 

zal stellen of houden voor enige door hem/haar in verband met deelneming aan het evenement geleden 

schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen.  

Indien het evenement een rally betreft, verklaar ik dat het gebruik van de hieraan deelnemende auto is 

verzekerd, zoals bij de Wet verplicht, geldig is voor die delen van het evenement die plaatsvinden op de 

openbare weg. 
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Ik verklaar tevens dat ik als bestuurder in het bezit ben van een geldig rijbewijs. Ingeval de navigator geen 

geldig rijbewijs en/of een geldige rijder licentie bezit, zal deze niet als bestuurder deelnemen aan het 

evenement en verklaren de 1e bestuurder en de navigator aldus niet te zullen wisselen van functie.” Indien een 

lid van de equipe jonger is dan 18 jaar moet de vrijwaringsclausule medeondertekend worden door zijn 

wettelijke vertegenwoordiger of door een door zijn wettelijke vertegenwoordiger gemachtigde persoon onder 

overlegging van een schriftelijke machtiging van de houder van de “ouder-kind” licentie.  

9 OPENINGSTIJDEN & PROGRAMMA 

9.1  DATUM INSCHRIJVING 

• Openingsdatum van de inschrijving: 1-Aug-2022  

• Sluitingsdatum van de inschrijving: 22-Sept 2022 uur of als maximum aantal deelnemers is bereikt. 

9.2   OPENINGSTIJDEN WEDSTRIJD SECRETARIAAT / RACE OFFICE  

• vrijdag 7-okt-2022 van 16:00 – 21:30 uur 

• zaterdag 8-okt-2022: Via Race Office op Aanvraag.  

• zondag 9-okt-2022 op Via Race Office op aanvraag. 

9.3  OPENINGSTIJDEN BIVAK 

• vrijdag 7-okt-2022 13:00 uur tot zondag 9-okt-2022 20:00 uur. 

9.4  OPENINGSTIJDEN AANMELDEN & DOCUMENTENCONTROLE 

Vrijdag 7-okt-2022 vanaf 16:00 uur: Documentencontrole op basis van afspraak. 

Bij het oprijden van het servicepark dient elk team zich melden, het team ontvangt dan een tijdstip voor 

aanmelden & documentencontrole.  

Locatie: Strand Paviljoen Noordzee 
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9.5  OPENINGSTIJDEN TECHNISCHE KEURING 

Vrijdag 7-Okt 2022 vanaf 16:30 uur: technische controle op basis van afspraak. 

Elk team zal een keuringstijd ontvangen na het aanmelden & documenten controle. Keuringstijd zal in principe 

30 minuten na de aanmelding & documenten controle zijn. Maximaal 2 personen bij de keuring aanwezig. 

Stickers dienen op de auto/ssv aangebracht te zijn. Auto’s zonder stickers worden niet goedgekeurd. 

9.6  RIJDERSBRIEFING  

Rijders briefing is verplicht voor de rijder en/of de navigator van elk team.  

• Rijders Briefing INTERflame Strandrace Deel I: 7-okt-2022 21:30 uur 

• Rijders briefing INTERflame Strandrace Deel II: 8-Okt-2022 21:00 uur 

Locatie: Strand Paviljoen Noordzee 

9.7  STARTLIJSTEN  

Voor beide wedstrijd delen geldt: 

• Startlijst Proloog: starten op volgorde van startnummer 

• Startvolgorde KP’s:  starten volgens de tijden gereden tijdens de proloog, van snel naar langzaam. 

Publicatie startlijst en startvolgorde via Sportity App 

 

10 EVENEMENT PROGRAMMA 

 

  Vijdag 7 oktober 2022 

7-Oct-22 16:00 19:00 4:00 
Documentencontrole Volgens Tijdsindeling 

Noordzee 

7-Oct-22 16:30 18:00 1:30 
Technische keuring Volgens Tijdsindeling 

  

7-Oct-22 19:00 21:30 2:30 
Technische keuring Volgens Tijdsindeling 

  

7-Oct-22 21:30 22:30  0:30 
Rijders Briefing   

Noordzee 

7-Oct-22 23:00     

Publicatie startlijst Deel I 
 

Sportity 

 Zaterdag 8 oktober 2022 Strandrace Deel 1 

Datum Van  Tot Duur Omschrijving Opmerking Locatie 

8-Oct-22 7:00 7:15 0:15 

Sport Comisarissen 
vergadering 1 

  

Noordzee 

  Proloog 

8-Oct-22 7:15     

TC0 Gereed (bij Bivak) Auto's opstellen op start 
nummer Bivak 
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8-Oct-22 7:30 7:45 0:15 

Opstellen Bivak / Duinzijde  Opstellen op  Start Nummer 

Bivak 

8-Oct-22 7:45 8:00 0:15 

Oprijden naar strand Volgorde start nummer 
aanhouden, Hans rijdt voor 

Bivak/Strand 

8-Oct-22 8:00 8:20 0:20 

Verkennings ronde Volgorde start nummer 
aanhouden, Hans rijdt voor 

Strand 

8-Oct-22 8:20 8:50 0:30 
Proloog   

Strand 

8-Oct-22 8:50     
Publicatie start volgorde   

Sportity 

   KP1, KP2 & KP3 

8-Oct-22 8:55 9:10 0:15 
Opstellen Start KP1 MARATHON ETAPPE 

Strand 

8-Oct-22 9:10 9:50 0:40 
KP1  MARATHON ETAPPE 

Strand 

8-Oct-22 9:50 10:05 0:15 

Hergroeperen MARATHON ETAPPE, opstellen 
in Parc Ferme volgens start 
volgorde 

Parc Ferme Strand 

8-Oct-22 10:05 10:15 0:10 
Opstellen Start KP2 MARATHON ETAPPE 

Strand 

8-Oct-22 10:15 10:55 0:40 
KP2 MARATHON ETAPPE 

Strand 

8-Oct-22 10:55 11:10 0:15 

Hergroeperen MARATHON ETAPPE, opstellen 
in Parc Ferme volgens 
startvolgorde 

Parc Ferme Strand 

8-Oct-22 11:10 11:20 0:10 
Opstellen Start KP3 MARATHON ETAPPE 

Strand 

8-Oct-22 11:20 11:55 0:35 
KP 3 MARATHON ETAPPE 

Strand 

8-Oct-22       

Portocheck Officials en uiterlijk 
op Baanpost zijn !!! 

  

Strand 

   KP4 & KP5 

8-Oct-22 13:40 13:55 0:15 

Opstellen Bivak / Duinzijde  Opstellen volgens startlijst 

Bivak 

8-Oct-22 13:55 14:10 0:15 

Oprijden naar strand Volgorde start nummer 
aanhouden, Hans rijdt voor 

Bivak/Strand 

8-Oct-22 14:10 14:50 0:40 
KP4 MARATHON ETAPPE 

Strand 

8-Oct-22 14:50 15:05 0:15 

Hergroeperen MARATHON ETAPPE, opstellen 
in Parc Ferme volgens 
startvolgorde 

Parc Ferme Strand 

8-Oct-22 15:05 15:15 0:10 
Opstellen Start KP5 MARATHON ETAPPE 

Strand 

8-Oct-22 15:15 15:55 0:40 
KP5 MARATHON ETAPPE 

Strand 

8-Oct-22 15:55 16:55 1:00 
Finish onder boog   

Strand 

8-Oct-22 18:00     

Afname Baan   

Strand 

8-Oct-22 16:45 17:00 0:15 

Sport Comisarissen 
vergadering 2 

  

Noordzee 
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8-Oct-22 17:00     
Uitslag   

Sportity 

8-Oct-22 18:30 19:00   

Comisie Overleg 3   

Noordzee 

8-Oct-22 20:00 21:00 1:00 
Prijsuitreiking   

Noordzee 

8-Oct-22 21:00     

Feestavond Muziek, Boy Schoonbrood  

Noordzee 

8-Oct-22 23:00     

Publicatie startlijst Deel II   

Sportity 

  zondag 9 oktober 2022 Strandrace Deel II 

Datum Van  Tot Duur Omschrijving Opmerking Locatie 

9-Oct-22 7:00 7:15 0:15 

(Sport Comisarissen 
vergadering 3 indien nodig) 

  

Noordzee 

  Proloog 

9-Oct-22 7:15     

TC0 Gereed Auto's opstellen op start 
nummer Bivak 

9-Oct-22 7:30 7:45 0:15 

Opstellen Bivak / Duinzijde  Opstellen op  Start Nummer 

Bivak 

9-Oct-22 7:45 8:00 0:15 

Oprijden naar strand Volgorde start nummer 
aanhouden, Hans rijdt voor 

Bivak/Strand 

9-Oct-22 8:00 8:20 0:20 

verkenningsronde Volgorde start nummer 
aanhouden, Hans rijdt voor 

Strand 

9-Oct-22 8:20 8:50 0:30 
Proloog   

Strand 

  KP1, KP2 & KP3 

9-Oct-22 8:50     
Publicatie start volgorde   

Sportity 

9-Oct-22 8:55 9:10 0:15 
Opstellen Start KP1 MARATHON ETAPPE 

Strand 

9-Oct-22 9:10 9:50 0:40 
KP1  MARATHON ETAPPE 

Strand 

9-Oct-22 9:50 10:05 0:15 

Hergroeperen MARATHON ETAPPE, opstellen 
in Parc Ferme volgens 
startvolgorde 

Parc Ferme Strand 

9-Oct-22 10:05 10:15 0:10 
Opstellen Start KP2 MARATHON ETAPPE 

Strand 

9-Oct-22 10:15 10:55 0:40 
KP2 MARATHON ETAPPE 

Strand 

9-Oct-22 10:55 11:10 0:15 

Hergroeperen MARATHON ETAPPE, opstellen 
in Parc Ferme volgens startlijst 

Parc Ferme Strand 

9-Oct-22 11:10 11:20 0:10 
Opstellen Start KP3 MARATHON ETAPPE 

Strand 

9-Oct-22 11:20 11:55 0:35 
KP 3 MARATHON ETAPPE 

Strand 

9-Oct-22  KP4 & KP5 
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9-Oct-22 13:40 13:55 0:15 

Opstellen Bivak / Duinzijde  Opstellen volgens startlijst 

Bivak 

9-Oct-22 13:55 14:10 0:15 

Oprijden naar strand Volgorde start nummer 
aanhouden, Hans rijdt voor 

Bivak/Strand 

9-Oct-22 14:10 14:50 0:40 
KP4 MARATHON ETAPPE 

Strand 

9-Oct-22 14:50 15:05 0:15 
Hergroeperen MARATHON ETAPPE 

Strand 

9-Oct-22 15:05 15:15 0:10 

Opstellen Start KP5 MARATHON ETAPPE, opstellen 
in Parc Ferme volgens 
startvolgorde 

Strand 

9-Oct-22 15:15 15:55 0:40 
KP5 MARATHON ETAPPE 

Strand 

9-Oct-22 15:55 16:55 1:00 
Finish onder boog   

Strand 

8-Oct-22 16:45 17:00 0:15 

Sport Comisarissen 
Vergadering 4 

  

Noordzee 

9-Oct-22 17:00     
Uitslag   

Sportity 

9-Oct-22 17:30 18:30 1:00 
Prijsuitreiking   

Noordzee 

 

10.1  AANMELDING, DOCUMENTENCONTROLE EN TECHNISCHE KEURING  

10.1.1  AANMELDEN 

Bij aankomst dient elk team zich te melden bij de ingang van het , volg het bord: “Rally Rijders hier melden”. 

Het is niet toegestaan zonder begeleiding het service park op te rijden. 

Na het aanmelden ontvangt het team de aanmeld checklijst met daarop de tijd voor de documentencontrole.  

Na ontvangst wordt je door een official naar jullie plek op het Bivak begeleid.  

10.1.2  DOCUMENTENCONTROLE  

Meld op de bij aankomst ontvangen tijd bij de documentencontrole, (graag op tijd en niet meer dan 5 minuten 

van te voren!!) achterin paviljoen Noordzee.  

Ga door de deur aan de strandzijde van het pand naar binnen en niet door de reguliere ingang. 

Hier worden je documenten en betalingen gecontroleerd, ontvang je de Dongle en kan je parkeerkaarten 

kopen. 

De volgende documenten zullen worden gecontroleerd: 

• Betalingen 

• Licenties bestuurder en tweede bestuurder 

• Rijbewijzen 

• Volledigheid van alle informatie op het inschrijfformulier 

• Kentekenbewijs van de wedstrijdauto 
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• Verzekeringsbewijs van de wedstrijdauto  

• Getekende afstandsverklaring 

Als alle documenten en betalingen in goedgekeurd zijn, ontvang je de tijd voor de technische controle.  

LET OP: Bij te laat verschijnen bij de documenten controle kan je een straftijd ontvangen: Zie hoofdstuk 

Straffen 

10.1.3  TECHNISCHE CONTROLE  

Meld je op de, tijdens de documentencontrole ontvangen, tijd bij de technische controle. Graag ook hier op tijd 

en niet meer dan 5 minuten van te voren.  

Na een succesvolle technische keuring ben je klaar voor de race. 

LET OP: Bij te laat verschijnen bij de technische controle kan je een straftijd ontvangen: Zie hoofdstuk 

Straffen 

10.1.4  EXTRA VERLICHTING  

Op last van de autoriteiten is het niet toegestaan extra blauwe lampen / knipper lichten op de auto’s te 

hebben. Deze dienen verwijderd of afgeplakt te zijn. 

Het voeren van blauw licht is alleen voor de officiële hulpdiensten, dus ook niet voor officials en/of berging. 

11 RECLAME EN INDENTIFICATIE  

11.1   WEDSTRIJDNUMMERS  

11.1.1  AUTO’S  

De organisator zal elke deelnemer voorzien van 2 voorportierstickers met de verplichte reclame en 

startnummer. Deze voorportierstickers zullen ca 50cm (h) *40cm (b) groot zijn. Rijders zijn zelf 

verantwoordelijk dat het racenummer te allen tijde aanwezig en voor de officials leesbaar is. 

Side-by-Side 

De organisator zal elke deelnemer voorzien van 2 nummer schilden met de verplichte reclame en startnummer. 

Deze nummer schilden zullen ca 40cm (h)*40cm (b) groot zijn en dienen door de rijder dusdanig bevestigt te 

worden dat deze duidelijk van beide kanten van de side-by-side zichtbaar zijn, bij voorkeur op het dak 

bevestigt. Rijders zijn zelf verantwoordelijk dat het racenummer te allen tijde voor de officials leesbaar is. 

11.1.2  RALLYSCHILDEN 

De organisator zal elke deelnemer voorzien van een rallyschild, welke op het voertuig gemonteerd dienen te 

worden.  
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11.1.3  STICKERPLAN 

In de bijlage is een stickerplan opgenomen, stickers dienen volgens het sticker plan, voordat er naar de 

technische keuring wordt gegaan aanbracht te worden. Auto’s zonder stickers worden niet goedgekeurd. 

12 BIVAK 

Het is niet toegestaan zonder begeleiding het bivak op te rijden, bij aankomst wordt je opgevangen bij het 

boord: “Rally rijders hier melden” bij de ingang van het service park. 

Personen auto’s moeten op het parkeerterrein geparkeerd worden en niet op het service park. Er kan wel 

gebruik worden gemaakt van een parkeerkaart. Zie hoofdstuk parkeerkaart. 

Teams geven hun wensen ten aanzien van ruimte aan bij inschrijving. De organisatie zal haar best doen deze 

wensen zoveel mogelijk na te komen binnen de aanwezige ruimte op het terrein. Elk team dient plaats te 

nemen binnen het door de organisatie van te voren afgebakende vak. Onderlinge afstand naar de naast 

gelegen teams dient gerespecteerd te worden. De opstelling in het bivak staat vast, deze kan niet gewijzigd 

worden.  

Verdere bijzonderheden / regels tav. het service park: 

• Er dient gebruik gemaakt te worden van milieu kleden in het servicepark. 

• Op het servicepark en of aangelegen parkeer plaatsen mogen geen testritten uitgevoerd worden. 

• Open vuur (oa kampvuur en lassen) is niet toegestaan op het service park.  

• Er dient minimaal 5m afstand tussen de voertuigen op het service park gehanteerd te worden. 

• Elk team moet een goedgekeurde 6L schuimblusser bedrijfsklaar zichtbaar aanwezig hebben. 

• Het is niet toegestaan brandstof (Diesel en/of Benzine) in welke vorm dan ook (drums, jerry cans of 

andere opslag middelen los op het bivak te bewaren en/of op te slaan. 

• Op het bivak gelden de normale verkeersregels. 

• Het gebruik van diesel, benzine, hybride of gas generatoren is niet toegestaan. Dit betreft losse en/of 

vast ingebouwde generatoren. 

• De infrastructuur van het terrein mag niet aangepast/verwijderd worden: Dit houdt in, maar is niet 

gelimiteerd tot, het graven van gaten, verwijderen van hekwerken en het verwijderen van palen. 

Mocht er onverhoopt toch iets kapot gaan, meld het dan aub bij de organisatie!! Dan kunnen we gezamenlijk 

een goede oplossing zoeken 
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12.1  TOEGANGSWEGEN 

Rondom het bivak zal een zone van 6m tussen het bivak en de toegangswegen vrijgehouden worden. Dit in 

verband met de bereikbaarheid voor hulpdiensten. De zone is een niet -parkeer zone. Alle teams dienen erop 

op toe te zien dat ook teamleden/ bezoekers hier niet parkeren. Voor deze zone zal een wegsleep regeling 

gelden. 

Aangegeven op de tekening in de bijlage. 

12.2  VOORZIENINGEN SERVICEPARK 

Op het servicepark zullen de volgende voorzieningen aanwezig zijn: 

• 10 WC’s  

• 2 Spoelbakken 

• 2 stuks afval containers (locatie zal bij de briefing bekend gemaakt worden). De organisatie heeft 

gezorgd voor extra afval containers, het is dan ook de bedoeling dat deze door de teams gebruikt gaan 

worden.  

• Gelimiteerd hoeveelheid “schoonmaak” water (geen drinkwater) 

Op het servicepark zal niet aanwezig zijn: 

• Drinkwater 

• Douches 

• Stroom 

 

Er zal extra opgelet worden dat een ieder zijn eigen afval opruimt. LET OP: Achterlaten van afval kan tot een 

boete en/of opgelegde straftijd leiden, zie hoofdstuk Straffen 

12.3  SNELHEID 

Op het gehele centrale servicepark is er een maximum snelheid van 15 km/uur.  

Op last van vergunning verstrekker zal op de verbindingswegen op snelheid worden gecontroleerd, de ter 

plaatse geldende maximale snelheid wordt stipt gehanteerd met een correctie van 5km/h.  

Bovenstaande snelheden gelden voor alle voertuigen, dus ook evt quads, brommers, motoren en andere 

voertuigen. We wijzen erop dat dit voor iedereen geldt, ook voor service medewerkers en gasten van de 

teams.   

Overtreding zullen bestraft worden: zie hoofdstuk Straffen 
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12.4  BRANDSTOF  

Het tanken van brandstof is alleen toegestaan op de eigen serviceplaats op het servicepark of bij een regulier 

pompstation.  

• Tijdens het tanken mogen er geen personen in de auto zijn  

• Voertuig op een milieukleed staan en brandblusser stand-by 

 

12.5  PARKEERKAARTEN 

Bij het aanmelden zal er gelegenheid zijn parkeerkaarten te kopen. De prijs van een parkeerkaart is 12 euro 

voor het gehele weekend.  

Als je het terrein op rijdt krijg je bij de slagboom automatisch een toegangskaart. Lever deze kaart in bij de 

organisatie, vervolgens kan je een parkeerkaart kopen waarmee je het hele weekend het terrein op en af kunt 

rijden. Dus met deze kaart oprijden en afrijden.  

Maak het de organisatie aub makkelijker en koop al je parkeerkaarten zoveel mogelijk tegelijk op vrijdag tijdens 

het aanmelden.  

Mocht je toch nog een kaart nodig hebben dan kun je die kopen bij Janine Goss: +31 6 15246722 

LET OP: Lees de procedure goed door, de organisatie is niet verantwoordelijk voor verkeerd gebruik en/of 

verlies. 

13 AANVULLENDE INFORMATIE TBV DE WEDSTRIJD 

13.1  OPSTELPLAATS BIVAK EN PARC FERME STRAND 

Voor aanvang van een KP dienen alle auto’s op tijd in de opstelplaats aanwezig te zijn. Indien te laat dan zal het 

niet toegestaan zijn te starten voor de betreffende KP’s. In de opstelplaats worden de auto’s gelijk op start 

volgorde opgesteld. Vanuit de opstelplaats wordt gezamenlijk het strand opgereden, de positie dient gehouden 

te worden, inhalen is niet toegestaan. 

De stranddoorgang zal alleen kort voor en kort na de klassementsproef voor de auto’s opengesteld worden. 

Bij een marathon etappe blijven de auto’s en rijders tussen de KP’s door op het strand in het Parc Ferme. De 

auto’s worden bij het betreden van het Parc Ferme in start volgorde opgesteld. 

13.2  PROLOOG 

Met de proloog zal de start volgorde voor de KP’s bepaald worden. 

De proloog zal bestaan uit: 

• 1 ronde (vanaf de start proloog tot de finish, dus bij de finish gelijk de baan verlaten) 

• Zonder Jokerlap 
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13.3  KLASSEMENTSPROEF (KP)  

Een KP bestaat uit 6 ronden, met minimaal 2 Jokerlappen.  

13.4  MARATHON ETAPPE 

Er zijn in het programma  marathonetappes opgenomen. De marathonetappes zijn onder andere nodig om het 

aantal keren dat het strand op en af gereden wordt te beperken. Een marathonetappe houdt in dat de rally 

auto’s tussen 2 KP’s in op het strand blijven in het Parc Ferme.  

Bij het verlaten van de eerste KP gaat de auto direct naar de Parc Ferme.  

In de opstelplaats mag alleen door rijder en bijrijder kleine service worden uitgevoerd. Wat wordt verstaan 

onder kleine service: Service die binnen het tijdsbestek kan worden uitgevoerd en waar GEEN vloeistoffen 

kunnen lekken of nodig zijn.  

Rijders en bijrijders dienen er rekening mee te houden dat afhankelijk van weersomstandigheden het koud kan 

zijn op het strand, zorg ervoor dat je een warme jas (oid) ter beschikking hebt. 

Service medewerkers hebben geen toegang tot het parc ferme. 

Nadat alle auto’s na het einde van de  marathon etappe in de opstelplaats verzameld zijn, verlaten we 

gelijktijdig het strand. 

13.5  UITVAL / PECH 

Bij uitval/pech tijdens de klassementsproef waarbij de klassementsproef op eigen kracht verlaten kan worden, 

mag het strand verlaten na overleg met de officials via de aangegeven strandafgang verlaten worden.  

Deelname aan de wedstrijd mag pas bij eerst volgende worden KP worden hervat, mits aanwezig in Parc Fermé 

op het strand voor aanvang hergroepering van de te verrijden KP. 

13.6  START PROCEDURE 

Voor beide wedstrijden (Zaterdag en Zondag) zullen dezelfde start procedures worden aangehouden. 

13.6.1  START PROCEDURE PROLOOG 

Er zal afzonderlijk gestart worden, met de traditionele handstartmethode. Startintervallen: om de 30 seconden.  

Start volgorde: volgens start nummer. 

13.6.2  START PROCEDURE KLASSEMENTSPROEF  

Er zal gestart worden in groepen, met de traditionele handstartmethode. Startintervallen: Massastart om de 30 

seconden met 8 tot 12 voertuigen.  

De startvolgorde:  volgens tijd gereden in de proloog. 
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13.7  FINISH PROCEDURE  

Er is geen stopfinish aanwezig. Na het passeren van de finish doorrijden naar het Parc Ferme. 

13.8  STRAFFEN 

13.8.1  NORMTIJD EN TIJDSTRAFFEN 

13.8.1.1 PROLOOG 

• De proloog wordt verreden over 1 ronde 

• Er is geen norm tijd 

• Proloog telt niet mee voor het klassement, is alleen voor het bepalen van de start positie voor de KP’s 

13.8.1.2 KLASSEMENTSPROEVEN DEEL I ZATERDAG 

• De klassementsproeven worden verreden over 6 hele ronden, met minimaal 2 Jokerlappen 

• De normtijd van een KP is de tijd waarin men geacht wordt de KP volledig te hebben afgelegd. De normtijd 

is gesteld op 38 minuten. 

• Voor het niet starten van een KP, krijgt de equipe een straftijd van 2 minuten per niet gereden ronde, plus 

20 minuten bovenop de normtijd.  

• Voor het niet afleggen van het volledig aantal rondes in een KP, krijgt de equipe een straftijd van 2 

minuten per niet gereden ronde, bovenop de normtijd.  

• De jokerlap moet minimaal 2 keer gereden worden per KP, bij minder dan 2 keer volgt er een straftijd van 

4 minuten per te weinig gereden jokerlap.  

13.8.1.3 KLASSEMENTSPROEVEN DEEL II ZONDAG 

• De klassementsproeven worden verreden over 6 hele ronden, met minimaal 2 Jokerlappen 

• De normtijd van een KP is de tijd waarin men geacht wordt de KP volledig te hebben afgelegd. De normtijd 

is gesteld op 40 minuten. 

• Voor het niet starten van een KP, krijgt de equipe een straftijd van 2 minuten per niet gereden ronde, plus 

20 minuten bovenop de normtijd.  

• Voor het niet afleggen van het volledig aantal rondes in een KP, krijgt de equipe een straftijd van 2 

minuten per niet gereden ronde, bovenop de normtijd.  

• De jokerlap moet minimaal 2 keer gereden worden per KP, bij minder dan 2 keer volgt er een straftijd van 

4 minuten per te weinig gereden jokerlap.  

13.8.2  ANDERE STRAFFEN 

13.8.2.1 DOCUMENTEN CONTROLE EN TECHNISCHE KEURING 

Te laat verschijnen bij documenten controle en technische keuringen Elke equipe, die zich buiten de genoemde 

tijdslimiet meldt bij de documenten en/of technische keuring, zal als volgt worden bestraft: 

• tot maximaal 10 minuten te laat: geen straf. 
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• 10 tot maximaal 30 minuten te laat: een tijdstraf van 5 minuten.  

• 30 minuten of meer: een tijdstraf van 10 minuten. 

13.8.2.2 TE HARD RIJDEN OP HET BIVAK 

Overtreding zal als volgt bestraft worden:  

• 1e overtreding: waarschuwing  

• 2e overtreding: niet tot de start worden toegelaten of uitsluiting.  

13.8.2.3 TE HARD RIJDEN OP DE VERBINDINGSWEGEN 

Overtreding zal als volgt bestraft worden: 

• 5 minuten straftijd per te hard gereden km/h.  

• Ernstige overtreding boven de 30km/h snelheidsoverschrijding zal worden bestraft met uitsluiting. 

Deze straffen komen bovenop eventuele door politie/autoriteiten uitgedeelde boetes  

13.8.2.4 ACHTERLATEN VAN AFVAL 

Teams waarvan het afval niet opgeruimd en in de daarvoor betreffende containers gedeponeerd is zullen een 

boete ontvangen van € 250,00.  

13.9  DONGLE 

Bij het aanmelden ontvangt elk team, na betaling van de borg, een dongle ter registratie van het aantal 

gereden ronden.  

• De dongle moet aangesloten worden op een constante USB-voeding.  

• Als de dongle aangezet wordt gaat er een blauwe lamp knipperen. 

• Zet de dongle aan bij de start van de auto de eerste start van de auto zaterdag en zet hem dan niet meer 

uit. 

• Bij de laatste strandafgang op zaterdag wordt de dongle ingenomen om uit te lezen 

• Bij de briefing op zaterdagavond wordt de dongle weer aan de teams uitgedeeld 

• Zet de dongle aan bij de start van de auto de eerste start van de auto zondag en zet hem dan niet meer uit. 

• Bij de laatste strandafgang op zondag wordt de dongle ingenomen en ontvangt u de borg van 40 euro terug. 

• De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de werking van de dongle 

• Dongle’s mogen door de organisatie tussentijds worden ingenomen en uitgelezen. 

 

13.10  ACTIERADIUS 

In verband met de marathon etappes dienen de Rally Auto’s en in bijzonder de SSV’s een actieradius te hebben 
van 100 km. Mocht dit een probleem zijn dan vragen we je dit te melden bij de organisatie. 

 

13.11  HERKENNING VAN OFFICIALS  
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 De officials zijn als volgt herkenbaar:  

• Organisatie: groen hes, 

• Controlepost official: geel hes, 

• Baanpost official: geel hes. 

13.12  CLASSIFICATIE EN PRIJSUITREIKING 

13.12.1   CLASSIFICATIE  

De classificatie zal zo snel mogelijk via de Sportity App bekend gemaakt worden. 

BEROEP: 

Beroep op de classificatie kan tot 30 minuten na het posten van de classificatie door de organisatie, schriftelijk 

bij de raceleiding ingediend worden. 

13.13  PRIJZEN 

 De volgende prijzen / bekers zullen worden uitgereikt: 

• De 3 hoogst geklasseerde deelnemers per klasse 2 prijzen. 

13.13.1  PRIJS UITREIKING:  

Aan het einde van elke wedstrijddag zal een prijsuitreiking plaatsvinden. 

De prijsuitreiking zal plaatsvinden in het Strand Paviljoen Noordzee volgens het in het programma aangegeven 

tijden. 

Mocht na publicatie van het Definitief Eindklassement blijken dat onjuiste prijzen zijn uitgereikt, zorgt de 

organisatie ervoor dat dit gecorrigeerd wordt.  
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14 PERS / MEDIA 

14.1  ACCREDITATIE 

Accreditatie dient minimaal 14 dagen voorafgaand aan het evenement aangevraagd te worden via het volledig 

ingevuld online aanmeld formulier, de link naar dit formulier is te vinden op de website van de NTA 

(www.stgnta.nl) of van de INTERflame strandrace (www.dutchbeachrace.com). Minimaal 7 dagen voor aanvang 

van het evenement zal de aanvrager via e-mail accreditatie ontvangen indien deze goedgekeurd is. 

De contact persoon voor de pers kan bereikt worden via: persstrandrace@stgnta.nl.  

De accreditatie is persoonlijk en niet overdraagbaar.  

14.2  AANMELDEN PERS 

Voor het betreden van de baan dient de geaccrediteerde pers zich aan te melden bij de contactpersoon op een 

afgesproken tijdstip, welke gecommuniceerd zal worden.  

Bij het aanmelden dient men zich te kunnen identificeren met een rijbewijs, paspoort of ID-kaart. Hier zal een 

kopie van gemaakt worden. De veiligheidsaspecten zullen opnieuw persoonlijk besproken worden en een 

vrijwaring getekend. 

Pers met een accreditatie krijgt een genummerd hesje, deze zal tegen een borg van € 50,00 (alleen contant) bij 

inschrijven uitgereikt worden.  

Locatie: Paviljoen Noordzee, Tijden worden naar geaccrediteerde pers gestuurd. 

14.3  GEDRAGSREGELS PERS 

Veiligheid heeft voorrang op alles, dus ook op het mooiste plaatje. We hebben daarom basisregels voor de pers 

opgesteld, om eenduidig aan te geven wat er verwacht wordt van de pers, en wat de pers van de organisatie 

mag verwachten.  

In aanvulling op de voor rally’s geldende veiligheid aspecten vermelden wij nog specifiek de volgende basis 

regels pers: 

• Veiligheid staat voorop.  

• Zonder accreditatie geen toegang tot het terrein.  

• Volg de aanwijzingen van officials & organisatie direct op, ook als je het er niet mee eens bent 

• Pers kan de baan alleen lopend het strand op gaan. 

• Pers krijgt een genummerd hesje, het is verplicht dit hesje zodanig te dragen dat dit nummer goed 

leesbaar is. 

  

http://www.stgnta.nl/
http://www.dutchbeachrace.com/
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Vriendelijk verzoek: Gun elkaar een vrij uitzicht op de baan, en ga (dus) niet vlak bij elkaar staan. Spreek elkaar 

hier vriendelijk op aan, en toon begrip voor elkaar. Het strand is ruim genoeg! ,  

Communicatie met de organisatie zal via een groeps-Whatsapp gaan. De groep zal aangemaakt worden door de 

pers contactpersoon van de organisatie. 

14.4  VEILIGHEIDSREGELS PERS 

De pers zal voorafgaand aan de proef een locatie moeten kiezen, en dient daar te blijven gedurende de proef. 

Vanaf de gekozen locatie dienen er te allen tijde TWEE baanposten zichtbaar te zijn, en dient de pers ook voor 

deze posten duidelijk zichtbaar te zijn. Verplaatsen tijdens de proeven is slechts minimaal toegestaan, de baan 

oversteken is ten strengste verboden.  

• Het is niet toegestaan om te staan in de buitenbocht, een rem-zone of een andere locatie die als 'onveilig' 

aangemerkt wordt. 

• Als een official aangeeft dat een locatie onveilig is, dan is dit zo.  

• Bij onveilig gedrag vervalt de accreditatie en dient de persoon onmiddellijk zijn werkzaamheden te staken 

en zich bij de baanpost te voegen of indien mogelijk te vertrekken naar de publiek locaties.  

• Via Whatsapp zal de organisatie aangeven wanneer een proef start, en eindigt. Pas nadat de organisatie 

heeft aangegeven dat de baan veilig is, mag er weer verplaatst worden.  

Het niet navolgen van deze richtlijnen zal gezien worden als 'onveilig gedrag' 
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15 OVERZICHT  
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16 PLATTEGROND BIVAK 
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17 WEDSTRIJDBAAN  
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18 STICKERPLAN 

18.1  AUTO’S  
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18.2  SIDE-BY-SIDE 

 


