2022 Reglementen Gekkenhuisklasse
Boerenrockfestival

!! Let op het reglement is gewijzigd !!
HET IS VERBODEN BARBEQUES TE GEBRUIKEN, TERRASSEN OP TE RICHTEN, ALCOHOLISCHE
DRANKEN TE SCHENKEN AAN DERDEN EN GELUIDSINSTALLATIES TE GEBRUIKEN OP HET
RENNERS KWARTIER.

Voor alle klassen is het bedekken van armen en benen verplicht.
•
•
•
•
•

Rijbewijs verplicht, minimum leeftijd 18 jaar. Je mag in deze klasse bestuurder zijn vanaf 17
jaar met een geldig rijbewijs B, mits je bijrijder / coach vermeld straat op de begeleiderspas.
deelnemen op een tweewieler is uit veiligheidsoverwegingen niet meer toegestaan.
De minimum lengte van minderjarige passagiers is bedraagt 1,40 meter
OP HET RENNERSKWARTIER IS GEBRUIK VAN EEN MILIEUKLEED VERPLICHT.
Brandstoffen uit de zon in een lekbak bewaren.
Bij inschrijving en betaling van deelname, geeft de deelnemer zich akkoord te hebben
ontvangen het geldige reglement en deze voor deelname in acht te nemen.

Voor alle deelnemers is de volgende uitrusting verplicht:
Alle deelnemers zijn verplicht zich te verkleden. Deelnemers die niet de moeite nemen er iets
moois en origineels van te maken en niet verkleed zijn worden door de organisatie uitgesloten van
deelname. Hierop zal steng gecontroleerd worden. De meest originele deelnemers zullen overigens een
mooie prijs ontvangen.
Voor de gekkenhuisklasse geldt een snelheidsbeperking (aangegeven door de organisatie).
De gekkenhuisklasse is geen crosswedstrijd en gaat niet om snelheid. Wie zich hier niet aan
houd wordt direct uitgesloten van deelname. Als je wilt crossen: schrijf je dan in voor een
andere klasse.
1. Opgave voor de gekkenhuisklasse moet voor 1 maart, voorzien van een goede
omschrijving van thema en plan, aangevuld met eventueel foto en tekening.

2. Wij komen steekproefsgewijs bij deelnemers langs om de gekkenhuisklasse-waardigheid van het
voertuig te beoordelen

3. De Gekkenhuisklasse blijft bestaan zoals vorig jaar maar met een ZEER Duidelijke
snelheidsbeperking.

4. Originaliteit is het belangrijkste van de gekkenhuisklasse. Voertuigen moeten gek, ludiek en leuk om
naar te kijken zijn. Elk deelnemend voertuig heeft een thema.

5. Alle voertuigen moeten voorzien worden van startnummer. Deze moet duidelijk te zien zijn.
6. Wil je crossen dan kun je je opgeven voor bv de rodeo of de crossklasse. LET op hiervoor
moet het voertuig aan meer eisen voldoen zoals bv een rolkooi . Lees de reglementen goed.
Voldoet je voertuig niet aan de eisen dan kun je helaas niet meedoen.
Aantal deelnemers per voertuig en veiligheidseisen:
Voor alle deelnemende voertuigen geldt: helm verplicht en driepuntsgordels aanwezig en
verplicht dragen voor rijder en bijrijder(s). Alleen in overleg en na goedkeuring van de
technische keuringscommissie en organisatie mag er met meer dan 2 personen meegereden worden.
Deelname van meer dan 2 personen mag mits het veilig is en de veiligheid niet bedreigt wordt door
obstakels in de auto zelf. Tevens dienen er dan ook volwaardige zitplaatsen aanwezig te zijn voorzien
van een autogordel.
Kledingeisen:

•
•
•
•
•

Goedgekeurde helm voor motorgebruik met E-keurmerk (dus geen bouwhelmen of
legerhelmen enz.)
Oogbedekking dmv een stofbril of vizier.
Handschoenen.
Crosslaarzen of stevige hoge schoenen het liefst met stalen neuzen
overall waarbij de armen en benen bedekt te worden. (De voorkeur gaat uit naar een
brandvertragende overall met minimaal een EN531 /533 keurmerk)

•

Voertuigeisen:
De algehele staat van het voertuig moet goed zijn en geen gevaar betekenen voor de
toeschouwers, andere deelnemers en/of de deelnemers zelf.

•

Alle airbags dienen compleet verwijderd te zijn.

•

De standaard auto’s die enkel voorzien zijn van een nieuwe verflaag worden niet meer
toegelaten. Enkel auto's die een thema uitbeelden en ludiek genoeg zijn worden nog
toegelaten.

•

Bij de inschrijving dient er aangegeven te worden welk thema je kiest. Er kan gekozen
worden uit 2 thema’s te weten ,, De boer dat is de keerl,, en de ,,Olympische spelen,,

•

Er zijn prijzen beschikbaar gesteld voor de originaliteit.

•

Indien je niet zeker bent of je auto ludiek genoeg is neem je contact op met de
organisatie . Foto's sturen per mail mag ook. Dit voorkomt teleurstelling tijdens het
weekend

•
•
•
•
•

Het voertuig mag niet hoger zijn dan vier meter.
Het voertuig mag niet breder zijn dan drie meter.
Het voertuig mag niet zwaarder zijn dan 10.000 kilogram.
Het voertuig mag niet aan de voorzijde verstevigd zijn.
Voor aanvang van de technische keuring dient er een geldig startnummer aan beide
zijden van het voertuig te zijn aangebracht.
Bij het aanbieden van het te keuren voertuig dienen alle losse delen verwijderd te zijn.
Deelnemers dienen ervoor te zorgen dat het voertuig over het gehele circuit kan rijden; denk
hierbij aan de grondspeling in verband met het nemen van de springbulten. Bij twijfel kan de
organisatie overgaan tot uitsluiting. Voertuigen met rupsbanden zijn toegestaan hierbij
geldt een maximum cilinderinhoud van 7200cc
Je voertuig zal moeten voldoen aan de geluidsnormen van de MACL (max 100db)
Voertuigen zonder uitlaatdempers worden niet toegelaten.
Delen zoals het koelsysteem en brandstofsysteem dienen te worden afgeschermd en
de kachelverwarming dient te worden afgekoppeld.
Stro, hooi of ander brandbaar materiaal op of aan het voertuig zijn verboden, dit vanwege
brandgevaar op het voertuig of langs de baan.
Het voertuig dient te beschikken over een deugdelijke reminstallatie.
De accu dient correct vast te zitten en de accupolen dienen afgeschermd te zijn.
Gevaarlijke delen die uitsteken bij het voertuig en/of (onder)delen die kunnen losraken van het
voertuig zijn verboden.
Bij open voertuigen van de gekkenhuisklasse is een omrolbeveiliging verplicht van
minimaal 38mm gaspijp achter de inzittenden langs geplaatst zijn om bij eventueel omvallen niet
bekneld te raken.
Deze mag dan ook boven de inzittenden uitsteken ( zie voorbeeld)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Een sleepoog d.m.v. goed gelast of geschroefd oog minimaal rond 80 mm aan de voorzijde en
achterzijde van de auto monteren. Het sleepoog moet gemakkelijk door de afsleperdienst
bereikbaar zijn. Wegslepen gebeurd tot buiten het circuit en niet tot halverwege.
Het voertuig dient voorzien te zijn van minimaal een werkende drie-punts gordel. Dit
geld ook voor alle aanwezige passagiers.
(plexi)Glas is verboden, dus ruiten, koplampen, knipperlichten, achter verlichting en
overige glasdelen verwijderen!
Alle losse delen dienen voor de keuring verwijderd te zijn.
NB: ACHTERGEBLEVEN GLASSCHERVEN IS OOK NIET TOEGESTAAN, DE GEHELE AUTO
MOET SCHOON ZIJN VAN GLAS.

Aandachtpunten:
2019 kende een nog spectaculairdere opkomst aan deelnemers dan 2018. Echter is
er nog veel afkeur geweest.
Houd rekening met (overbodig) nawerk. Hieronder staan de meest voorkomende
afkeurpunten over alle deelnemende klassen.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Accu vast en de polen afgeschermd met eventueel Ducktape.
Ontdaan van buitenspiegels, ruiten, lampunits en knipperlichtunits .
Minimaal een 4 punts gordel bevestigd op minimaal 4 afzonderlijke punten.
Stevige stoel.
Volledig afgelaste kooiconstructie.
Afscherming van hete en draaiende delen.
Afscherming van het brandstofsysteem.
Sleepogen voor en achter.
Geen scherp uitstekende delen.
Afscherming van het voorraam en linker zijraam.

●
●
●

Verwijderen van de airbags.
Afkoppelen kachelradiateur.
Startnummer.
Keuringstijden
Donderdag van 09.00 uur tot 20.00 uur.
Vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.
zaterdag 08.00 uur tot 10.00 uur.
Buiten deze tijden om is (her)keuren niet mogelijk.

Bij het uitbrengen van dit reglement vervallen alle voorgaande reglementen.
De met rood gemarkeerde punten zijn wijzigingen in het 2022 reglement. Voor vragen met
betrekking tot het reglement kunt u een email sturen naar douwe@boerenrockfestival.nl. Deze mail
zal door de TK beoordeeld en beantwoord worden. De technische keuring treed enkel op als
controlerend persoon en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van nalatigheid,
schade en/of letsel.

