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Reglementen Klamping en 

rennerskwartier Boerenrockfestival 
Wij verzoeken jullie rekening te houden met de omgeving. Jullie massale komst naar een kleine 

dorpsgemeenschap heeft impact op de omwonenden. We vragen jullie dringend, om de overlast tot 

een minimum te beperken. Alleen op die manier kunnen we een toekomstbestendig festival blijven 

organiseren.  

➢ Wijzigingen in 2023: Het rennerkwartier wordt gescheiden van de Klamping. Dit betekent dat 

het deelnemende voertuig op het rennerskwartier staat en deze hier buiten de crosstijden 

niet af mag. Elke crossdeelnemer kan extra rennerskwartier-kaarten bijkopen zodat je als 

groep nog steeds bij elkaar kunt staan. 

➢ Het blijft mogelijk om te voet van de Klamping naar het rennerkwartier te gaan of andersom. 

➢ Bankstellen, pallets, strobalen en overige brandbare zaken zijn verboden per 2023!. Enkel 

campingmeubulair is toegestaan.  

➢ Indien je toch brandbare zaken meeneemt die niet toegestaan zijn, worden deze tegen 

afvoerkosten in beslag genomen. In beslag genomen goederen worden niet teruggegeven. 

Op de Klamping en het rennerskwartier zijn de algemene huisregels van toepassing, en verder: 

• Minimale leeftijd bezoeker is 18 jaar. Vanaf 16 jaar onder begeleiding van een volwassene. 

Beneden de 16 jaar onder begeleiding van de ouders; 

• Het overschrijden van de wet en de maatschappelijke normen en waarden, wangedrag, het 

plegen van misdrijven, vervuiling en vernieling aan materialen, natuur , milieu en terreinen 

wordt niet getolereerd. Sanctie wordt bepaald door de organisatie; 

• Het gebruik van geweld, discrimineren (in woord of gebaar) en seksuele intimidatie is 

verboden; 

• Bij het overtreden van de wet word je overgedagen aan de politie; 

• Bij het overtreden van onze normen en waarden (regels en huisregels) volgt een onmiddellijk 

terreinverbod en eventueel een meerjarig lokaalverbod; 

• Alleen bezitters van een zogeheten Rennerkwartierkaart en/of Klampingkaart hebben 

toegang tot de Klamping of het rennerskwartier; 

• Alleen deelnemende voertuigen mogen op het rennerskwartier;  

• Daarnaast zijn alleen (dichte) aanhangers toegestaan om motoren/overige bendodigdheden 

in op te bergen.  

• Overige voertuigen moeten na uit- /afladen het Klampingterrein en/of rennerskwartier 

verlaten. Hiervoor wordt een apart parkeerterrein beschikbaar gesteld; 

• Gereedschap en hulpmiddelen zijn enkel toegestaan op het rennerkwartier; 

• Het is ten strengste verboden om met je  deelnemende voertuig op het rennerskwartier rond 

te crossen. Het is alleen toegestaan om met je voertuig stapvoets te rijden indien je naar de 

start of keuring moet of vanaf de crossbaan komt;   
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• Je kunt alleen te voet de Klamping of het rennerkwartier op en af gedurende de 

openingstijden van het Klampingterrein; 

• Op de Klamping is geen stroomaansluiting bij de kampeerplaatsen aanwezig, aggregaten zijn 

toegestaan mits aanwezigheid van een goedgekeurde brandblusser van minimaal 6 kg; 

• Het meenemen van alcohol, eten, drinken, drugs, barbecues, gasflessen, wapens en dieren is 

verboden; 

• Het is verboden om voor of tijdens de wedstrijd alcohol en/of drugs te gebruiken of onder 

invloed hiervan te verkeren. Hier zal op gecontroleerd worden; 

• Open vuur is verboden. Sanctie is directe verwijdering en meerjarig lokaalverbod; 

• Vuurwerk is verboden. Sanctie is directe verwijdering en meerjarig lokaalverbod; 

• Lawaai na 03.00 uur is verboden, bij herhaling word je van het terrein verwijderd;  

• De beveiliging van de Klamping beslist over de volumeknop van je geluidsinstallatie;  

• Medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. 

een medicijnpaspoort mee naar binnen op het evenemententerrein. Een medicijnpaspoort is 

verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd hierbij rekening met een aanvraagtijd van circa 3 

weken; 

• Houd de Klamping schoon! Er staan grote afvalcontainers, deponeer hier je afval in. De 

Klampingplaats dient schoon te worden achtergelaten bij vertrek; 

• Gebruik van een milieukleed is verplicht op het rennerskwartier; 

• Brandstoffen dienen uit de zon in een lekbak te worden opgeslagen; 

• Rondlopen met jerrycans of andere middelen voor opslag van brandstoffen is verboden; 

• Deelnemers zijn er zich er van bewust dat zij te allen tijden zelf verantwoordelijk zijn voor 

schade en/of letsel zowel bij zichzelf als bij derden. Aflsuiten van een MON verzekering is 

mogelijk voor iedere deelnemer. Cross verstandig!; 

• Deelnemers doen geheel op eigen risico mee en kunnen de organisatie op geen enkele wijze 

aansprakelijk stellen; 

• De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers ten allen tijden te kunnen 

uitsluiten van deelname;  

• Voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers zal cameratoezicht plaatsvinden op het 

evenemententerrein. Een ieder die het evenement bezoekt, stemt toe in het maken van 

opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond 

worden aan derden. Op het evenement worden eveneens foto’s en video opnames gemaakt 

voor promotiedoeleinden. Een ieder die het evenement bezoekt, gaat hiermee akkoord; 

• Mochten er situaties voorkomen waarin dit reglement niet voorziet dan beslist de beveiliging 

en/ of de organisatie hierover. 

 

 

 

 


