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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 B is Verplicht! Minimaal 18 jaar! 
• 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: 
 

• Goedgekeurde helm voor motorgebruik met E-keurmerk (dus geen bouwhelmen of       
legerhelmen enz.) 

• Oogbedekking dmv een stofbril of vizier. 

• Handschoenen 

• Nekkraag of hans-systeem 

• 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: 
 
• Het voertuig dient ontdaan te worden van alle brandbare stoffen zoals interieur. 

• een deugdelijke stuurinrichting. 

• goede remmen op vier wielen. 

• 1 stoflamp van minimaal 5watt en twee remlampen van minimaal 21watt aan de achterzijde van 
het voertuig. 

• Het voorraam (voor de bestuurder) en linker voorportier dienen afgeschermd te zijn met gaas 
met een maximale ruit van 50mm, 

• Hete delen zoals koelvloeistofleidingen en uitlaten dienen geïsoleerd / afgeschermd te worden 
zodat met zich niet kan verbranden. 

• Het brandstof systeem zoals pomp , en verbindingen dienen te worden afgeschermd.  

• Ook dient de radiateur mits deze achter in de wagen zit dusdanig afgeschermd te worden zodat 
de kans op verbranden nihil is. 

• De (kuip)stoel moet deugdelijk bevestigd zijn, rug en zitvlak dienen uit een geheel te zijn 
vervaardigd. 

• Een deugdelijke kooi constructie, bestaande uit een rolbaar voor de coureur onderling langs, 
welke aan de boven- en onderzijde, links en rechts van de coureur onderling verbonden zijn. Van 
links naar rechts voorzien van minimaal een schoor van boven de bestuurderszijde naar beneden 
diagonaal. Het materiaal moet minimaal rond 38 mm gaspijp met een minimale wanddikte van 
2.65mm zijn. Het geheel moet deugdelijk bevestigd zijn aan de carrosserie. Boven de bestuurder 

dient A: een 4 mm dikke metalen plaat te zijn gelast in de rolkooi! Of B: een kruis volgens de 

zelfde maatvoering als de kooiconstructie. 

• De originele brandstoftank dient compleet verwijderd te worden en vervangen door een 
aluminium of stalen brandstoftank met een maximale tankinhoud van 15 liter. 

• Tevens dient er een terugslagklep geplaatst te zijn op de ontluchting van de tank.  



 

 
 
 
 

 
Voorbeeld kooicontructie: 

 
 

 

• Minimaal een vier-puntsgordel moet deugdelijk bevestigd zijn op minimaal 4 punten aan het 
chassis. 

• de batterij moet aan de bovenzijde afgesloten zijn, zodat de pluspool geen sluiting kan maken. 
Verder moet de batterij afgesloten zijn met een zuurbestendig materiaal en totaal goed bevestigd 
zijn. 

• De bandenkeuze is vrij. 

• de bumpers aan de voorzijde en achterzijde mogen niet breder zijn dan de breedte tussen de 
binnenkant van de banden. Deze worden opgebouwd uit maximaal 50mm gas pijp, buitenwerks 
gemeten met een minimale tussenruimte van 100 mm. 

• alle uitstekende delen moeten rond afgewerkt worden. 

• Glas is niet toegestaan. Ruiten, lampen etc. glas verwijderen! 

• de motorkap en portieren moeten tijdens de wedstrijd niet open kunnen gaan. 

• Vierwiel aangedreven wagens worden niet toegelaten. 

• 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 afsleper bereikbaar 
zijn. Wegslepen gebeurd tot buiten het circuit en niet tot halverwege. Op de baan worden deze 
niet los gekoppeld. 

• Let op: om het voertuig aan te bieden voor het keuren dient deze te zijn ontdaan van alle losse 
delen zoals banden, gereedschap….. enz. 

• Alle airbags dienen compleet verwijderd te zijn. 
• Niet gekeurd is geen deelname. 
• De kachelradiateur dient te zijn afgekoppeld.  

• Maximale cilinderinhoud 2000 CC.  
• Zorg er voor dat u tijdens de keuring op het renners kwartier bij je voertuig aanwezig bent. 

 
 
 

 

 
 
 

 



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 2020 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.  
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