
Beste deelnemers, officials en andere autocrossliefhebbers,  
  

Holterhoek 2018…… Dit autocross superweekend  staat genoteerd bij veel liefhebbers.. 
 
Op zaterdag 28 Juli staat de 4e ronde voor het Eurol/VEKA Nederlands kampioenschap op het 
programma.  7 klassen staan aan de start waarin de topfavorieten voor de titel geen fouten mogen 
maken 
 
Op zondag 29 Juli staat er een RAMO wedstrijd op het programma. Tijdens deze wedstrijd wordt ook 
De 4ee ronde van het Dutch Juniorbuggy Cup (powered by WD-40) gereden. De toekomst in 
autocross gaat de strijd aan op de baan in Holterhoek. Tijdens de wedstrijd op zondag wordt er ook 
gereden met transponders. 
 
Deze informatie is dus niet alleen bestemd voor de mensen die alleen op zaterdag komen, maar ook 
voor de zondag. 
 
Hieronder volgen een aantal praktische zaken voor deze NK en RAMO wedstrijd:  
 
Indeling Rennerskwartier: 
Zoals de meeste mensen wel weten van Holterhoek is dat de ruimte op het terrein beperkt is. 
Daarom is er samen met SONAK veel tijd en energie gestoken in de indeling van het terrein. 
Voor alle sponsoren van de NK (via SONAK) is er een plek gereserveerd. Doordat we ook op de 
zondag nog een regionale wedstrijd hebben, hebben we de handen vol om iedereen tevreden te 
houden.  
 
Opening rennerskwartier vrijdag: 
Het rennerskwartier gaat vrijdag om 14.00 uur open. Op de vrijdag worden alleen deelnemers 
toegelaten die zich hebben ingeschreven voor de NK wedstrijden. Alle anderen kunnen terecht op 
het parkeerterrein. Het rennerskwartier wordt gesloten om middernacht.  
 
Opening rennerskwartier Zaterdag: 
Het rennerskwartier gaat zaterdag om 06.00 uur open tot 7.00 uur voor NK deelnemers.  
Deelnemers voor de zondag die op zaterdag al aanrijden om ook naar de NK te komen kijken, kunnen 
vanaf  08.00 uur terecht op een afgesloten terrein waar ze de crossauto’s neer kunnen zetten. Het 
rennerskwartier wordt gesloten om middernacht.  
 
Opening rennerskwartier Zondag: 
Het rennerskwartier gaat zondag om 06.30 uur open. De keuring voor de wedstrijd op zondag zal 
beginnen om 7.30 uur 
 
Aanvang wedstrijd zaterdag: 
De NK wedstrijd op de zaterdag heeft de volgende planning 
06.00 uur  rennerskwartier open 
07.00 uur rennerskwartier gesloten 
07.45 uur  einde keuring 
08.00 uur einde inlevering loopbriefje 
08.45 uur rijdersbriefing in tent 
09.15 uur start eerste wedstrijd 
 
Aanvang wedstrijd zondag 
De RAMO wedstrijd op zondag heeft de volgende planning: 
06.30 uur rennerskwartier open 
07.00 uur inschrijving geopend 
07.30 uur start keuring en inlevering loopbriefje 
09.00 uur rijdersbriefing in tent 
09.30 uur start 1e wedstrijd 



 

op de zaterdag is er de mogelijkheid om in te schrijven voor de zondag. Dit wordt nog op de 
zaterdag medegedeeld. LET OP.. er wordt gereden met transponders. Deze kunnen gehuurd 
worden bij de organisatie voor 20 euro. (200 euro Borg) 
 
Extra veiligheidsmaatregelen 
De afgelopen weken is het ook in Holterhoek extreem warm geweest, organisatie en gemeente 
hebben goed samengewerkt om dit evenement door te laten gaan. Er zijn diverse maatregelen 
getroffen om de grond en de mensen te verzorgen. We hebben alleen iedereen nodig om dit 
evenement veilig te laten slagen. 
 
Zorg en houd rekening AUB met de volgende zaken: 
 

 brandblussers bij elke team 

 een aantal emmers voor water. 

 Probeer dit weekend niet te roken, is toch slecht voor je 

 Zorg eventueel voor een groot grondzeil, zodat het droge gras wordt beschermd 

 Hou elkaar scherp, denk niet dat alleen je buurman een probleem heeft als het brand 

 Open vuur is verboden, barbecueën of grillen graag op gas. 
 
 
entreeprijzen autocrossweekend Holterhoek 
 
voor de NK wedstrijd gelden de volgende tarieven: 
 
 Iedereen inclusief deelnemers betaalt entree.  
 Entree aankomst op de vrijdag voorafgaand aan het evenement:  
 - Entree 0 tot 12 jaar gratis  
 - vanaf 12 jaar € 15,00.  
 - Elk voertuig die op het rennerskwartier wil staan betaald € 5,00 parkeergeld.  
 - Deelnemers alleen voor de zondag worden niet toegelaten op het rennerskwartier op 
    vrijdag. 
 
 Voor alleen  de zaterdag: NK wedstrijd 
 - Entree 0 tot 12 jaar gratis  
 - vanaf 12 jaar € 10,00.  
 
voor de Ramo wedstrijd gelden de volgende tarieven: 
 
Iedereen exclusief deelnemers betaalt entree.  
 Entree aankomst op de zaterdag voorafgaand aan het evenement:  
 - Entree 0 tot 12 jaar gratis  
 - Vanaf 12 tot 16 jaar € 10,00. 
 - vanaf 16 jaar € 15,00.  
 - Elk voertuig die op het rennerskwartier wil staan betaald € 5,00 parkeergeld.  
  
 Voor alleen de zondag: Ramo wedstrijd 
 Dit geldt ook voor de rijders en aanhang die op vrijdag zijn gekomen. 
 - Entree 0 tot 12 jaar gratis  
 - Vanaf 12 tot 16 jaar € 5,00. 
 - vanaf 16 jaar € 10,00.  
 
Alle personen krijgen een controle bewijs van betaling dat te allen tijde gedragen moet worden. Dit 
wordt het hele weekend op verschillende manieren gecontroleerd. 
 



 
Route naar het terrein voor deelnemers en bezoekers: 
 
Om discussie aan de poort en blokkades te voorkomen, kunt u het beste onderstaande route 
beschrijving volgen. Dit geld ook voor mensen die de omgeving van Holterhoek kennen!! 
 
Heeft u een Navigatiesysteem, geef het volgende adres in en volg daarna de weg waarop u zich 
bevindt voor 4 km 
 
                Winterswijkseweg 2, Eibergen 
 
Vanuit Doetinchem/ Arnhem: 
 

 Volg de snelweg A18 totdat deze overgaat in de Twente route N18 
volg de borden richting Enschede. 

 Bij Groenlo gaat de Twenteroute over in een nieuwe autoweg. Deze autoweg volgen tot 
afslag 2 eibergen. Weg vervolgen en borden volgen. Richting eibergen. 

 Ga ter hoogte van Eibergen net voorbij een ESSO tankstation aan de linkerkant  en ga dan bij 
de verkeerslichten rechts  richting Rekken. 

 Na 50 m gaat u weer rechts richting Zwillbroek. 

 Deze weg (Winterswijkseweg 2) volgen voor 4,5 km tot u het terrein aan de linkerkant ziet 
verschijnen  

 Let op er zijn een aantal snelheids remmende maatregelen genomen, de hoofdweg te allen 
tijde rechtdoor vervolgen 
 

Vanuit Enschede / Hengelo 
 

 Volg de borden vanuit Enschede of Hengelo zodat u op de nieuwe N18 (Twenteroute) komt 

 Neem afslag 2 op de Twenteroute en volgen de borden richting Eibergen 

 Na 50 m gaat u rechts richting Zwillbroek. 

 Deze weg (Winterswijkseweg 2) volgen voor 4,5 km tot u het terrein aan de linkerkant ziet 
verschijnen  

 Let op er zijn een aantal snelheids remmende maatregelen genomen, de hoofdweg te allen 
tijde rechtdoor vervolgen 

 
 
Route naar het terrein voor Officials, SONAK medewerkers, KNAF Medewerkers en VIPS   
 
Heeft u een Navigatiesysteem, geef het volgende adres in en volg daarna de weg waarop u zich 
bevindt voor 1,5 km 
 
                Vredenseweg 43, Eibergen 
 
Vanuit Doetinchem/Arnhem 
 

 Volg de snelweg A18 totdat deze overgaat in de Twente route N18 
volg de borden richting Enschede. 

 Bij Groenlo gaat de Twenteroute over in een nieuwe autoweg. Deze autoweg volgen tot 
afslag 1 Groenlo/Vreden. Weg vervolgen en borden volgen. Richting Vreden. 

 
Vanuit Enschede/Hengelo 
 

 Volg de borden vanuit Enschede of Hengelo zodat u op de nieuwe N18 (Twenteroute) komt 

 Neem afslag 1 op de Twenteroute en volgen de borden richting Vreden 
 



 
Informatie en opmerkingen: 
 

 vrijdag avond kunt u bij Cafe de goede Hoop genieten van een hapje en drankje.  
de menukaart en verdere info wordt verstrekt aan de poort  

 Doordat er langs de baan tribunes geplaatst zijn is het niet mogelijk om tenten en parasols te 
plaatsen.  Ook het gebruikt van trappen, steigers en andere bouwwerken wordt niet 
getolereerd. 

 Zondag s’morgens  vanaf 6.30 uur staat de koffie klaar in de tent. Voor details raadpleeg de 
facebook pagina Holterhoek Autocross Arena. De laatste updates zullen hierop worden 
vermeld. 

 
Wij gaan ervan uit jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en als er nog vragen en/of 
opmerkingen zijn dan horen wij dit graag.  
 
Houd ook de facebook pagina van de Holterhoek autocross arena in de gaten. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
KACC i.s.m. de SONAK  
 

 


