
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Drachten  
 

1. De keurmeesters en officials dienen met respect behandeld te worden.  
2. Volg de instructies van de Line Up en Start Officials op. Zij zorgen ervoor dat we een goed en strak 

schema kunnen realiseren. 
3. Vertrek bij aankomst niet onmiddellijk naar je (vaste) plek. Wacht totdat iemand aangeeft waar je 

precies heen moet (zie terrein overzicht en aanwijzing official).  
4. Breng trailers, autoambulances en andere transportvoertuigen naar de daarvoor ingerichte plek. 

Laat deze voertuigen niet in het paddock staan i.v.m. de beschikbare ruimte.. 
5. Als Drag Race Vereniging eXplosion hebben wij met de cateraar een afspraak dat hij de enige is 

voor de verkoop van etens- en drinkwaren. Om deze afspraak na te komen is het ten strengste 
verboden om etenswaren op commerciële basis te koop  aan te bieden. Bij constatering zal 
het team waarbij dit gebeurt onmiddellijk worden uitgesloten van deelname. 

6. Laat geen huisdieren los op het terrein.  
7. De douches zijn geopend: 

Donderdag onder voorbehoud    21.00 – 22.30 uur. 
Vrijdag en Zaterdag                      07.00 -  23.30 uur 
Zondag                                           07.00 - 12.00 uur 

8.8.8.8.    Douches zijn gescheiden aanwezig voor zowel dames en heren. Men betreedt de douches op 
eigen risico, ook als het water al koud blijkt te zijn. Gooi afval in de daarvoor aanwezige 
prullenbakken. Denk aan uw mede-douchegebruikers, laat een doucheb eurt maximaal 10 
minuten per persoon in beslag nemen. 

9. Denk aan ons milieu, als vereniging hechten wij grote waarde aan onze natuur. Lees daarom de 
aparte milieureglement door. 

10. Kinderen t/m 16 jaar mogen niet in het startvak komen. Zij kunnen plaats nemen in eventuele 
volgauto´s. 

11. Kinderen op brommertjes, scooters, quads en dergelijke voertuigen mogen alleen onder 
verantwoording van een volwassene stapvoets over het terrein rijden en moeten voorzien zijn van 
het startnummer van het team. Alle bestuurders van brommertjes, scooters, quads en dergelijke 
voertuigen zijn verplicht een helm te dragen en mogen niet harder rijden dan 5 kilometer per 
uur.   
Bij een overtreding hiervan volgt inbeslagname van het voertuig en kan je het zondag aan het eind 
van de middag weer ophalen. Er wordt streng op gelet door de medewerkers van Explosion en de 
bewaking. 

12. Er wordt per klasse driemaal een oproep gedaan. Deze oproepen hebben een functie. Luister 
goed naar de omroeper, wanneer uw klasse dient op te rijden. Gezien het programma zal er niet 
op u gewacht worden. De functie is per oproep als volgt: 
- De eerste oproep is bedoeld om u als rijder gereed te maken om te vertrekken. Blijf vooralsnog 
op u plek. Wordt omgeroepen ongeveer drie kwartier vóór de runs. 
- De tweede oproep is bedoeld om te vertrekken naar de Line Up. Het formeren van de Line Up 
kan thans in gang worden gezet. Kom dus niet te laat!!!! Wordt ongeveer een half uur vóór de runs 
omgeroepen.  
- De derde oproep is bedoeld om volledig in de Line Up te staan. De klasse dient gereed te staan 
om te starten. Oproep ongeveer een kwartier vóór de runs. 

13. De keurmeesters hebben de bevoegdheid om de voertuigen in de Line Up nog nader te bekijken.  
14. Protesten uitsluitend schriftelijk in te dienen in de schaftkeet onder betaling van binnen artikel 18 

vastgestelde protestgelden. Andere soort protesten worden niet in behandeling genomen. De 
protesten op individuele basis door de rijder zelf, aangaande gehele klasse door de 
klassenvertegenwoordiger. 

15. Na afloop van de kwalificaties is het voor iedereen verboden de baan te betreden. 
16. Bij ongeoorloofd gedrag (zoals vechtpartijen e.d.) door zowel rijder en/of teamleden, wordt de 

deelnemer en het team onmiddellijk uitgesloten van verdere deelname aan het evenement. Tevens 
zal de licentie van de deelnemer worden ingevorderd en het voorval doorgegeven worden aan de 
desbetreffende bond. 

17. Bij het niet nakomen van deze Huishoudelijk Regels en/of aanwijzingen van officials kunnen 
disciplinaire straffen worden uitgedeeld. Onmiddellijke verwijdering van het terrein en uitsluiting 
van verdere deelname aan de wedstrijd is de minimale straf.  

 

MILIEU REGLEMENT - DRACHTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Drag Race Vereniging eXplosion zijn we zuinig o p onze locatie. Dit betekent dat we 
zeer zorgvuldig omgaan met het milieu . Alle teams dienen daarom zorg te dragen voor het 
schoonhouden  van het gebied waar we met ons allen bevinden. 

 
 

• Zorg ervoor dat onder de voertuigen zeilen, opvangbakken of andersoortige opvang 
mogelijkheden voor het opvangen van vloeistoffen worden geplaatst. De Milieuregels 
dienen verder nageleefd te worden zoals gesteld in de reglementen van de KNAF en 
KNMV.  

 
• Het maken van kampvuren en/of het ontsteken van vuurkorven is niet toegestaan. Een 

barbecue op een daarvoor bestemd apparaat is wel toegestaan.   
 

• Gooi het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Doe het afval bij voorkeur in 
vuilniszakken.  

 
• Zijn de vuilniszakken op? In het officialcentrum zijn beperkt vuilniszakken te verkrijgen. 

Zij zijn uitsluitend bestemd om afval tijdens het evenement in weg te doen. 
 

• De afvalcontainers staan verspreidt over het terrein. Kijk in je omgeving waar precies de 
afvalbak staat.  

 
• Neem al het chemisch afval weer mee terug. De kosten voor het verwijderen hiervan zijn 

zeer hoog en worden doorberekend aan de Vereniging. 
 

• Laat geen huisraad of andere bijzonder afval achter op het terrein. Gebleken is dat 
ijskasten, meubilair en de meest waanzinnige voorwerpen achter gelaten worden op het 
terrein. Neem dit bijzondere afval mee terug. De Vereniging draait op voor de 
verwijderingkosten. 

 
• Ieder team is verplicht een brandblusser in de pits stand-by te hebben bij het voertuig.  

HIEROP ZAL TIJDENS HET EVENEMENT ZOVEEL MOGELIJK OP 
GECONTROLEERD WORDEN. 

 
• Omwille van de mensen in de omgeving rond het vlieg veld en vanwege 

onze vergunning met de gemeente dient het geluid om  23.00 uur zachter 
te worden gezet. Van 0.00 uur tot 08.00 uur moet al les stil zijn en is het 
niet toegestaan op welke manier dan ook lawaai te m aken.  

 


