
 

 

 

REGLEMENT PADDOCK NK Autocross 2022 Toldijk 
 
 
Welkom op het NK Autocross! I.v.m. de veiligheid van het evenement is de organisatie, de SONAK en de Stichting Auto- 
en Motorsport Loenen (SAML) genoodzaakt om bepaalde regels op te stellen, waaraan iedere bezoeker en deelnemer 
zich dient te houden. 
 
Bij een NOODSITUATIE te allen tijde 112 bellen en daarna de organisatie. 
U belt dan met Bert Eggink +31 6 57980244   

Henri Wilbrink  +31 6 48156344     

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) 

 
Openingstijden: 
Het rennerskwartier gaat open op VRIJDAG 12 augustus om 14:00 uur tot 23.00 uur. En zaterdagochtend voor de 
rijders nog extra van 6.00 tot 7.00 uur. Bezoekers en deelnemers kunnen vanaf dat moment op het rennerskwartier 
verblijven tot uiterlijk ZONDAG 14 augustus 2022, 11:00 uur.  
 
Rijden met voertuigen  
Het is verboden om met een gemotoriseerd voertuig op de paddock rond te rijden. Ook het gebruik van quads, zgn. 
pitbikes, brommers e.d. is om veiligheidsredenen niet toegestaan (uitsluitend door leden van de organisatie).  
ATTENTIE: Gasten die denken de veiligheid op het terrein in geding te brengen, of hiervoor anderen toestemming 
geven om een voertuig hiervoor te gebruiken, kunnen worden verwijderd van het terrein.  
 
Honden 
Honden mogen hun behoefte NIET op of rondom het NK terrein doen. U bent verplicht hondenpoepzakjes bij u te 
hebben EN DEZE OOK TE GEBRUIKEN! Hondenpoep is zeer schadelijk voor koeien! 
 
Afval scheiden 
Er zijn op het terrein voldoende voorzieningen aanwezig om afval in te deponeren. Tevens zullen er 2 vuilniszakken 
worden uitgedeeld en zijn deze gratis af te halen bij de kassa. De ene is voor plastic afval de andere voor restafval. 
Ruim bij vertrek je eigen plek op. Wanneer er grof vuil op de plek achterblijft zullen de opruimkosten op de 
deelnemer worden verhaald.  
 
Inbeslagname niet toegestane zaken  
Spullen die volgens de reglementen niet zijn toegestaan, worden in beslag genomen. Deze spullen worden niet 
bewaard of teruggegeven aan de voormalig eigenaar. Het is zinloos om hierover in discussie te gaan met de 
organisatie en/of beveiliging.  
 
Brandgevaar  
Op last van de brandweer, en om veiligheidsredenen zijn open vuren strikt verboden. Dus ook geen fakkels, 
vreugdevuurtjes, vuurkorven etc. Besef wat een onschuldig bedoeld vuurtje aan kan richten op een dichtbevolkte 
paddock en voorkom hiermee dat er gewonden kunnen vallen, of nog veel erger.  
 
Glaswerk  
Op het hele terrein is GEEN GLAS toegestaan! Dit ter voorkoming van verwondingen aan bezoekers, deelnemers en 
medewerkers. Tevens ter voorkoming van onnodig dierenleed, want achter gebleven breukglas kan ernstige schade 
aanrichten. Alles van glas (behalve brillen) is verboden op het terrein en zal in beslag worden genomen.  
 
 



 

 

Geluidsinstallaties   
Het gebruik van geluidsinstallaties waarmee je de gehele paddock van je favoriete muziek voorziet, is niet 
toegestaan. Wanneer middels een kleine draagbare geluidsbron gezelligheid verhogende muziek ten gehore wordt 
gebracht, beslist de organisatie en/of beveiliging het maximum volume. Zingen en feestvieren mag, zolang anderen 
er maar geen (over)last van hebben. Gebruik van geluidsinstallaties is toegestaan tot uiterlijk 00:00 uur.  
ATTENTIE: Wanneer er na aangegeven aanpassing van het geluidsvolume later toch weer overlast wordt 
geconstateerd, zal de geluidsbron in beslag worden genomen.  
 
Drugs  
Drugs zijn niet toegestaan!! Bij constatering van gebruik, in bezit hebben van, of verhandelen van drugs, wordt je 
aangehouden en overgedragen aan de politie.  
 
Toezicht  
Er zullen 24 uur per dag herkenbare toezichthouders en beveiligers op het terrein aanwezig zijn. De toezichthouders 
en beveiligers zijn er in het belang van alle aanwezigen. Instructies die door de toezichthouders en/of beveiligers 
worden gegeven (o.a. aangaande reglementen) dienen altijd opgevolgd te worden.  
 
Voor alle deelnemers en bezoekers geldt dat de aanwezigheid op het terrein geheel voor eigen risico is. De 
organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker 
en/of goederen van de deelnemer/bezoeker. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.  
 
Foto’s/opnames 
Tijdens het evenement worden (foto) opnames gemaakt. Deelnemers en bezoekers geven bij binnenkomst 
stilzwijgend toestemming om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor 
promotiedoeleinden. 
 
Diverse zaken: 

• De maximale snelheid op het rennerskwartier bedraag 5 km/ u (stapvoets) 
• Iedere rijder moet een goedgekeurde brandblusser bij zich hebben 
• Commerciële verkoop is zonder schriftelijk toestemming organisatie niet toegestaan 

 
Op zaterdagavond zal er een gezellige feestavond georganiseerd worden in de feestschuur. 
 
Tot slot! De organisatie en alle medewerkers, wensen iedereen een fantastisch autosportweekeinde toe.  
Veel plezier en maak er een paar mooie dagen van! 
 
 
 
 

 


