
NK AUTOCROSS 
 
       Toldijk, 29 juli 2017 
 
  

Geachte bezoekers, coureurs, monteurs en medewerkers 
 
Voorwoord 
 
Van harte welkom op de vierde Eurol Veka Nederlands Kampioenschap Autocross 
2017 te Toldijk.   
 
Wij van LAT’77 hopen er met u een prachtig Autocross weekend van te maken.  
 
We willen hierbij de familie Garritsen en de familie Logtenberg bedanken voor het 
beschikbaar stellen van het land. Om het terrein schoon te houden, verzoeken wij u 
uw afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. Zorgt u er voor dat u 
toilet en terrein schoon achter laat.  
 
Tevens willen we ook alle sponsoren bedanken voor hun steun. Vanzelfsprekend 
gaat ook onze dank uit naar de gemeente,  E.H.B.O., brandweer  en verder allen die 
op welke wijze dan ook hun medewerking hebben verleend. 
Ook alvast een woord van dank naar de officials en andere medewerkers, want 
zonder hun was deze cross niet mogelijk.  
 
 
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade aan 
personen, dieren, auto’s en materialen voor, tijdens en na de wedstrijd. 
 
 
 

 
Vrijwaringsclausule 
Noch het bestuur van L.A.T.’77, noch de grondeigenaren nemen enigerlei 
verantwoording op zich, of zijn op enigerlei wijze  aansprakelijk voor handelingen 
tegenover de deelnemers zelve, voor of na de wedstrijd van de deelnemers zelf of 
tegenover de anderen en hun rechtsverkrijgende. 
DIT GELDT OOK VOOR BEZOEKERS. 
 

 
 
 
 
Namens de organisatie wensen wij u veel sensatie, sport en spanning toe. 
 
 
 
       Het Bestuur Lat’77 en SONAK 
 



Belangrijke mededelingen & huisregels NK Toldijk 
 
Geachte sportvrienden: graag uw aandacht voor het volgende: 

1. Het betreden van het rennerskwartier is volledig op eigen risico. LAT’77  neem als organiserende 
organisatie geen enkele verantwoording hiervoor, voor-tijdens- of na afloop van wedstrijden 

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

3. Deelnemers, denkt u er aan dat u ook verantwoordelijk bent voor de monteurs en aanhang die u 
mee neemt.  

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

5. 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. 

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

7. Auto’s en aanhangwagens die niet direct nodig zijn op het rennerskwartier verplicht parkeren op de 
hiervoor gereserveerde parkeerplaats.  

8. Zorg ervoor dat u uw plek in het rennerskwartier weer schoon en opgeruimd achterlaat, laat geen 
bierdoppen 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.  

9. U dient te allen tijde de auto geheel op een milieuzeil te hebben staan (zonder waarschuwing 
uitsluiting) volgens het KNAF regelement  

10. Gebruik van de toiletten: € 0,20, douches: € 1,50 
11. De maximale snelheid op het rennerskwartier bedraagt 5 km/ u (stapvoets) 
12. Iedere rijder moet een goedgekeurde brandblusser bij zich hebben 
13. Geen crossmotoren, trikers of bromfietsen op het terrein (met uitzondering van organisatie) 
14. Onder de 18 jaar wordt er geen sigaretten en alcohol verkocht. Bij twijfel wordt om legitimatie 

gevraagd 
15. ’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 e.d.) dienen na 24:00 uur uit te zijn.  
16. Op last van de brandweer is open voor 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 

17. Commerciële verkoop is zonder schriftelijk toestemming organisatie niet toegestaan 
18. Eigen tapinstallaties en horeca activiteiten zoals party’s zijn verboden, bij overtreding wordt u van 

het terrein verwijderd 
19. Er mogen geen kratten bier mee genomen worden naar de baan.  

 
Wij vertrouwen op uw medewerking, dan hebben wij allen een prettig autocross weekend. 

 
Bij een Noodsituatie te allen tijde 112 bellen en daarna de organisatie. 
Dit is Gerard Blom tel.nr. 06-46366649 

EHBO is tijdens en na de wedstrijd aanwezig op het terrein 

Eerste hulppost:  Gelre Ziekenhuis Zutphen  (0575-592 592) 

Adres: Den Elterweg 77  

7207 AE  Zutphen  


