
 

 

Persaccreditatie Eurol/VEKA NK Autocross 2018 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor Pers Jaar Accreditatie:  

De SONAK biedt aan maximaal 3 media vertegenwoordigingen, die frequent tijdens het Eurol/VEKA NK Autocross 

actief zijn, een pers jaar accreditatie aan. Hiermee worden zij een Pers Jaar Accreditatie (PJA) houder, 

• Voor PJA, geldig in 2018, komen die media vertegenwoordigers in aanmerking die het voorafgaande jaar 

(2017) minimaal 1x een persaccreditatie hebben ontvangen voor een Eurol/VEKA NK Autocross wedstrijd 

op basis van hetzelfde medium.  

 

• Van elk van deze bezochte Eurol/VEKA NK Autocross wedstrijd dient een (foto)verslag gepubliceerd te 

zijn op een eigen website.  

 

• PJA houders die in het voorgaande jaar (2017) onvoldoende gebruik hebben gemaakt van hun PJA (of 

onvoldoende publicaties hebben gerealiseerd), verliezen hun voorkeur op een PJA voor het huidige jaar 

(2018). 

 

• Media vertegenwoordigers die hun aanspraak voor de PJA 2017 zijn verloren, kunnen ook geen gebruik 

meer maken van een Pers Evenement Accreditatie. 

 

• De SONAK maakt uiterlijk een maand voor aanvang van de eerste Eurol/VEKA NK wedstrijd bekend, 

welke media vertegenwoordigers in aanmerking komen als PJA houder. 

 

• Een PJA houder krijgt, vanuit de SONAK, 1 vrijkaart per wedstrijd voor het Eurol/VEKA NK Autocross. 

Het maximum aantal Pers Jaar Accreditatie houders voor 2018 is vastgesteld op 6, met uitzondering van Bright 

Sight Media (maximaal 4) en de SONAK persvertegenwoordiger(s) (maximaal 2). 

Voor het Eurol/VEKA NK 2018 heeft de SONAK de volgende media vertegenwoordigers toegewezen als PJA 

houder. 

- Joris Kammenga, Mark Bremer en Niels Treffers www.decrozz.nl (Crozz Media is official media partner 

2018 van SONAK) 

- Frank Moczarski www.racingpics.eu 

- Tom Aan de Stegge www.foto-tads.nl 

- Michelle Reints www.start84.nl 

De media vertegenwoordigers die in het bezit zijn van een PJA hoeven zich niet voor elke Eurol/VEKA NK 

Autocross wedstrijd te accrediteren een bericht van afmelding, uiterlijk 1 dag voor de start van het evenement, is 

voldoende. Bestaat een media vertegenwoordiging uit meerdere personen, dient uiterlijk de zondag voor het 

evenement bekend te zijn welke van de media vertegenwoordigers er aanwezig is. Bovenstaande dient per mail 

bevestigd te worden aan de SONAK via mailadres SONAK@knaf.nl. Verder dienen de PJA houders te voldoen aan 

de voorwaarden en eisen gesteld voor Pers Evenement Accreditatie. 

Voorwaarden en eisen waaraan de aanvrager voor Pers Evenement Accreditatie (PEA) 

dient te voldoen:  

• Tot de zondag voor een Eurol/VEKA NK Autocross wedstrijd is het mogelijk om een accreditatie aanvraag 

in te dienen. 

 

• Aanvrager dient 18 jaar of ouder te zijn. 

 

• Een perskaart in welke vorm dan ook zal niet direct leiden tot persaccreditatie voor het Eurol/VEKA NK 

Autocross. 

 



 

 

• Het is verplicht bij uw eerste aanvraag minimaal 4 recente publicaties, screenshots of andere 

mediabestanden te sturen naar sonak@knaf.nl welke betrekking hebben op uw werkzaamheden en de 

autocross in het algemeen. Dit bij voorkeur in lowRes pdf of de links naar de bestanden. Betreft het 

alleen fotopublicatie op een website volstaat een link. 

 

• Voor accreditatie komen alleen die mediavertegenwoordigers in aanmerking, waarvan de organisatie op 

redelijkerwijze kan aannemen dat de werkzaamheden zullen leiden tot publicaties over het Eurol/VEKA 

NK Autocross. 

 

• Maximaal 1 week na het evenement dient u aan de SONAK minimaal 10 en maximaal 20 originele foto’s 

van het NK evenement aan te leveren met een resolutie van 900x600. Deze mogen alleen voorzien 

worden van naam en/of logo als deze verticaal aan de rechterzijde van de foto’s geplaatst worden. De 

SONAK mag deze foto’s publiceren op hun Facebook pagina en voorzien van hun watermerk. Als geen 

naamsvermelding en/of logo voorkomt in de foto’s zal de naam van de fotograaf onbekend blijven. 

 

• Aanvragers worden bij elke aanvraag gecontroleerd op hun lichamelijke gesteldheid en gewezen op de 

risico's en verantwoordelijkheden. Is de lichamelijke gesteldheid van de aanvrager in de ogen van de 

SONAK niet acceptabel kan alsnog de accreditatie geweigerd worden tijdens of gedurende het 

evenement. 

 

• Er wordt geen accreditatie verleend aan vertegenwoordigers van sponsoren, bedrijven, teams en/of 

rijders. 

 

• Voor het accrediteren namens een internetsite/mede organisator geldt dat deze websites aantoonbare 

nieuwswaarde moeten hebben en die aantoonbaar een aanzienlijke hoeveelheid verkeer genereren van 

minimaal (gemiddeld) 300 unieke bezoekers per dag gemeten over de voorgaande twee jaar.  

 

• De betreffende internet site moet autocross en/of autosport gerelateerd zijn en in het verleden ook 

publicaties over autocross hebben gepubliceerd. 

 

• Per internetsite/mede organisator zal slechts 1 vertegenwoordiger geaccrediteerd worden. Deze regel is 

niet van toepassing voor official media partner(s) van SONAK en vertegenwoordigers van Bright Sight 

Media. 

 

• Aan commerciële instellingen zal alleen onder strikte voorwaarden een accreditatie verleend kunnen 

worden.  

 

• Bij fraude of misleiding zal het niet meer mogelijk zijn om te accrediteren wat ook geldt voor de 

resterende evenementen van het betreffende jaar. 

 

• Bij afwijzing van uw aanvraag kan hier niet over gecommuniceerd worden. 

 

• Tijdens het evenement is het niet mogelijk te accrediteren. 

 

• Een uiteindelijke beslissing tot toelating zal ter discretie van de SONAK genomen worden. Er worden 

maximaal 5 PEA houders aangewezen per evenement. 

 

• Het gebruik van drones voor de uitoefening van mediawerk tijdens het Eurol/VEKA NK Autocross is enkel 

toegestaan - na voorafgaand overleg met de media verantwoordelijke van de SONAK - indien en voor 

zover wordt gehandeld in overeenstemming met alle door ILT gestelde eisen en/of overige 

(wettelijke) eisen betreffende dit gebruik. Het gebruik van drones betekent bovendien de 

onvoorwaardelijke aanvaarding van aansprakelijkheid voor alle schade die tijdens het Eurol/VEKA NK 

Autocross voortvloeit uit dit gebruik. 



 

 

Spelregels Eurol/VEKA NK Autocross 2018: 

• Per NK wedstrijd zal bekend gemaakt worden wie namens de SONAK als persvertegenwoordiger 

optreedt. 

 

• De SONAK heeft te allen tijden het recht om reeds toegezegde accreditaties te annuleren, zonder opgaaf 

van reden. Ook onprofessioneel gedrag voorafgaand, tijdens of na de accreditatieprocedure, alsmede het 

evenement, kunnen leiden tot intrekken van de accreditatie. Een rechtsaanspraak op accreditatie is niet 

mogelijk. Ook kan op basis van eerdere accreditaties geen recht worden ontleend voor toekomstige 

accreditaties.  

 

• Alleen de official media partner van SONAK, Bright Sight Media en de SONAK persvertegenwoordiger(s)  

hebben toegang tot het podium tijdens de huldiging van de kampioenen na afloop van de laatste 

Eurol/VEKA NK wedstrijd. 

 

• Alleen de official media partner van SONAK, Bright Sight Media en de SONAK persvertegenwoordiger(s) 

hebben, na afloop van een manche of finale toegang tot de wedstrijdbaan, mits de baan hiervoor is vrij 

gegeven, voor het vastleggen van huldigingen en/of andere bijzondere momenten. 

 

• De officiële persaccreditatie gaat pas in, als de PEA en PJA houders het Accreditatie formulier voor  

pers tijdens KNAF erkende autocross evenementen hebben ondertekend dat toegang tot de baan 

volledig op eigen risico geschiedt. Tevens tekenen de PEA en PJA houders voor het feit dat de 

organiserende vereniging, noch de SONAK, noch de KNAF aansprakelijk gesteld kunnen worden voor 

geleden schade in welke vorm dan ook. 

 

• De PEA en PJA houders dienen zich bewust te zijn van de plaatsen waar ze zich binnen de afbakening 

van de baan mogen begeven. Dit wordt weergegeven in het Media Veiligheidsplan. Houden de PEA en 

PJA houders zich hier niet aan zal hun accreditatie voor deze wedstrijd en de rest van het seizoen worden 

ingetrokken. 

 

• De PEA en PJA houders dienen binnen de afbakening van de baan een broek te dragen met pijpen tot 

aan de enkels, en schoeisel met een gesloten hiel. 

 

• De verhogingen waarop de baanposten zich bevinden zijn tijdens de manches en finales niet toegankelijk 

voor PEA en PJA houders. De verhogingen die op het middenterrein zijn aangebracht t.b.v. de 

cameramensen van Bright Sight Media mogen alleen gebruikt worden als deze niet door één van de 

cameramensen in gebruik zijn. 

 

• Na ondertekening van het accreditatieformulier ontvangen de PEA en PJA houders een persvest waarvan 

het nummer wordt genoteerd op een lijst. De borg voor het persvest bedraagt minimaal €20,- en wordt 

na inlevering van het vest weer teruggegeven aan de PEA en PJA houders onder de voorwaarden welke 

gesteld zijn in het ondertekende accreditatieformulier. 

 

• Het aan de PEA en PJA houders toegewezen SONAK persvest mag nooit overgedragen worden aan een 

ander. 

 

• Alleen met het SONAK persvest is toegang mogelijk binnen de afbakening van de baan. 

 

• Alle instructies, gegeven door de op en langs de baan aanwezige officials, dienen direct opgevolgd te 

worden. Houden de PEA en PJA houders zich hier niet aan, dan zal hun accreditatie voor deze wedstrijd 

en de rest van het seizoen worden ingetrokken. 

 



 

 

• Het is de PEA en PJA houders verboden om onder invloed van drugs en/of drank tijdens het evenement 

te zijn. Houden de PEA en PJA houders zich hier niet aan, dan zal hun accreditatie voor deze wedstrijd en 

de rest van het seizoen worden ingetrokken. 

 

• Tussen 2 baanposten in mogen zich maximaal 3 fotografen bevinden. Dit om zoveel mogelijk ruimte te 

hebben in het geval van een gevaarlijk situatie. 

 

• De buitenzijde van de baan, welke binnen de afbakening van de baan valt, is in alle gevallen een 

verboden gebied. Alleen als in het Media Veiligheidsplan een specifieke plaats aangegeven is waar de 

veiligheid geborgd is mag hier gebruik van gemaakt worden. 

 

• De hoogwerker/verreiker waar de starter zich in bevindt mag alleen door de starter bezet zijn, mits de 

SONAK anders heeft besloten en toestemming verleent. 

 

• PEA en PJA houders die zich tijdens het evenement binnen de afbakening van de baan bevinden moeten 

tijdens de manches en/of finales een staande lichaamshouding aannemen. Lichaamshoudingen zoals 

knielen, zitten en liggen vallen hier dan ook niet onder. 

 

• Na een overtreding van de regels die gelden tijdens het Eurol/VEKA NK Autocross zal hiervan melding 

gemaakt worden bij de KNAF. Bij een DAPA kaart houder betekent dit dat deze onherroepelijk 

ingetrokken zal worden en zullen de overige autosportorganisatoren door de KNAF ingelicht worden. 

 

• In alle niet nader genoemde gevallen beslist de SONAK over wat wel en niet is toegestaan tijdens het 

evenement. Dit houdt in dat tijdens een evenement de regels kunnen worden aangescherpt en verandert 

als de veiligheid in het gedrang komt. 


