
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      

        
 

 
 
 

 
 
 
 

Secretariaat 
Postbus 5845 

3290 AC  Strijen 
secretariaat@kartbaanstrijen.nl  



 

Introductie 
 
Van jongs af wil de mens sneller gaan. Door middel van de moderne techniek is men in staat om zich snel 
over de wegen te verplaatsen. Voor sommigen is dit nog niet genoeg en zo bedacht Art Ingels in 1956 een 
kart om er samen met zijn vrienden wedstrijden mee te gaan rijden.  
 

                                  
 
Al in 1964 werd er in het Oudland van Strijen een van de eerste kartbanen in Nederland aangelegd om de 
jeugd van Strijen wat te doen te geven in hun vrije tijd. De heer Piket had het initiatief genomen de kartbaan 
te realiseren en Dhr. Müller er van weten te overtuigen deze officieel te openen 
 

 
 
De eerste wedstrijd op de kartbaan van Strijen is verreden in oktober 1965 en tot op de dag van vandaag 
worden er elk jaar een Clubkampioenschap, een Grand Prix en het Zuid Hollands Kampioenschap op deze 
baan gehouden. 

 
 

Bas Lammers erelid van SHW  
 

Ook zijn er grote namen in de auto- en kartsport die op Strijen de kneepjes van de sport hebben geleerd. Zo 
hebben Aad van Dalen, de eerste Nederlandse CIK kampioen en Peter de Bruijn, de tweede Nederlandse 
Wereldkampioen Karting, heel veel kilometers getraind op Strijen, maar heeft Peter ook Raikkonen naar 
Nederland gehaald om het racen hier te leren. Andere bekenden die met een warm gevoel terug kijken op 
hun tijd op Strijen zijn: Häkkinen, Verstappen, Schumacher, Button, Waldschmidt, Lammers, De Vries etc. 

 



 

Wat is karten?  
 
In zijn meest eenvoudige vorm: een frame, een motor, vier wielen, een stuur en gas- en rempedaal. 
Opvallend door de lage opbouw is dat de wegligging buitengewoon goed is en daardoor mag Karting een 
relatief veilige snelheidssport worden genoemd. Uiteraard worden aan de kart technische eisen gesteld en 
daarom is het bijna onmogelijk om zelf een kart te bouwen. Afhankelijk van het circuit en de kart worden er 
snelheden gehaald van boven de 100 km/h en dat vraagt nogal wat van het materieel. 
 
 

                
                      Examens mini cursus                                      Banden uit Parc fermé 

 
De techniek staat natuurlijk in al die jaren niet stil. Dat is elk jaar goed te zien als de Histokarts op Strijen 
komen trainen. 
 
Omdat je natuurlijk niet een kind van 7 jaar in dezelfde kart kunt zetten als een volwassene en ook iedereen 
zijn eigen voorkeuren heeft, zijn er verschillende klassen ontstaan. Voor de jongste tot ongeveer 12 jaar zijn 
er de Mini klassen. Daarna kunnen de kinderen overstappen naar de Junioren klassen en in het jaar van je 
14e verjaardag mogen ze mee rijden bij de Senioren automaat klassen.  
 
 

                      
                Recreanten aan de start                      Speaker Leen  

 
Skelterclub Hoekse Waard (SHW) heeft als doel de kartsport te promoten en voor haar leden wedstrijden en 
activiteiten te organiseren. Omdat SHW in de eerste jaren van de kartsport in Nederland is opgericht, is het 
nu de oudste kartvereniging van Nederland. 
  
Samen met andere kartverenigingen en verenigingen in de autosport is in de vorige eeuw de KNAF opgericht. 
SHW organiseert haar wedstrijden in samenwerking met de organisator van het nationale kampioenschap, 
zodat de opgedane ervaring nationaal en internationaal erkend wordt.  
 
Voor de jongste leden, vanaf 5 jaar, organiseert SHW tijdens de wintermaanden een mini cursus, zodat  de 
kinderen de regels van het karten onder de knie hebben wanneer zij tijdens de zomermaanden komen 
trainen of wedstrijden willen meerijden.  



 

Wat kost karten? 
 
Zoals bij alle sporten kun je meedoen met een bescheiden budget of er heel veel geld aan uitgeven. 
De belangrijkste kosten op een rijtje: 
 

 Een kart met een tweetakt motor 
Deze kan je kopen tussen de € 1.000,- en € 15.000,- (helemaal nieuw).  
De prijs is natuurlijk ook afhankelijk van welk type kart en motor je aanschaft. 
Op onze baan zijn regelmatig handelaren aanwezig. Zij kunnen je uitstekend informeren wat het 
beste bij jou past. 
Spreek ook met andere karters of bestuursleden van onze vereniging. Dit kan veel geld en 
teleurstelling besparen.  
 

 Banden, benzine, olie, reiniging spullen, slijtdelen (tandwielen, kettingen etc.), onderhoud motor etc. 
Hoeveel dit kost is natuurlijk afhankelijk van hoe vaak je rijdt en welk soort materialen je daarvoor 
koopt. Met harde banden kan je bijvoorbeeld veel langer rijden, maar zijn de rondetijden langzamer. 
 

 Voor de persoonlijke bescherming heb je een goedgekeurde helm, overall, handschoenen, schoenen 
en voor de kinderen een nekband en bodyprotector nodig. 
Let erop wel de juiste uitrusting te kopen. Dit moet voldoen aan de juiste homologatie van de CIK-
FIA. In onze kantine kunnen we je hier nader over informeren. 
Ook op bladzijden 4 en 5 van ons Clubreglement vindt je hier meer over. 
 

 Als laatste is er natuurlijk de baanhuur. Strijen is een verenigingsbaan dus houden we die kosten laag 
voor onze leden. Als lid van SHW rij je voor € 375,- het gehele jaar op onze eigen baan. 
Je moet dan natuurlijk wel beschikken over een eigen kart, voorzien van een tweetakt motor en 
minimaal 5 jaar zijn! 

 
Als men geen lid is, kan men een dag lidmaatschap aanschaffen van € 40,= en die dag sportief rijden 
op onze uitdagende baan. 

 
 

Bestuur van SHW 
 
Ons bestuur bestaat uit een groot aantal vrijwilligers die al jaren ervaring hebben in de kartsport. 
Het bestuur bestaat uit: 
 

 Voorzitter  Leen van Kampen 
 Secretaris  Ferdinand van Kampen 
 Penningmeester Bert Bervoets 
 Wedstrijden  Paul Verhoeven 
 Baanbeheer   Theo van der Zalm 
 Mini cursus  Leo Roos 

 
Ons secretariaat wordt geleid door  Saskia Brink 
De kantine is verpacht aan   Ria Tillaart 
 
Als U vragen heeft, stel deze dan gerust aan ons secretariaat Secretariaat@kartbaanstrijen.nl   
Zij kunnen uw vragen direct beantwoorden of doorverwijzen naar de juiste persoon binnen onze vereniging 
of daarbuiten. 
 
  



 

Huisregels tijdens trainingen op het Circuit Strijen 
 
Het Bestuur van de Stichting Sport en Recreatie Hoekse Waard en de Skeltervereniging Hoekse Waard 
benadrukken dat de toegang tot het terrein en het beoefenen van de kartsport geheel voor eigen rekening 
en risico is en dat zij nimmer aansprakelijk gesteld kan worden voor mogelijk geleden materiële of 
persoonlijke schade. 
 
Het gebruik van het circuit is uitsluitend toegestaan mits: 

 U zich voor aanvang aangemeld heeft in de kantine of bij de baanbeheerder en U minimaal uw 5de 
verjaardag gevierd heeft; 
Voor aanvang ontvangen alle incidentele rijders, tegen betaling van hun verplichtingen, in de kantine 
een sticker en dienen deze duidelijk zichtbaar op de voorzijde van de kart te bevestigen; 

 U alle aanwijzingen van de baanbeheerder of diens vertegenwoordiger onvoorwaardelijk opvolgt, ook 
bent u verantwoordelijk voor het gedrag van uw helper/begeleider. In het geval van kinderen zijn de 
ouders/begeleiders verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind.  
De baanbeheerder is niet de oppas voor de kinderen;  

Gebruiksregels Paddock: 

 U dient bij het parkeren in het rennerskwartier, volgens brandweervoorschriften, voldoende doorgang 
te garanderen.  
Niet kart gebonden voertuigen dienen op het verharde terrein bij de vliet te worden geparkeerd. Tevens 
is het niet toegestaan de toegang tot en in de kantine te belemmeren met fietsen, stepjes of overige 
voertuigen; 

 In de paddock is het rijden met karts, (mini)motoren en daaraan gerelateerde voertuigen strikt 
verboden en mogen onder geen beding onbevoegde personen een (vracht)auto besturen; 

 U bent aansprakelijk voor het (bewust) aanbrengen van enige schade aan eigendommen op het terrein 
en circuit van de Stichting Sport en Recreatie Hoekse Waard.  De kosten van herstel kunnen op u 
worden verhaald; 

 U heeft in de nabijheid van uw kart een gecertificeerde brandblusser van minimaal 2 Kg. 

 Aggregaten zijn op het terrein niet toegestaan. Op beperkte schaal is stroomvoorziening beschikbaar; 
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Gedrag op ons terrein: 
 U leeft strikt na alle op het terrein geldende milieueisen, zoals: een milieuzeiltje onder de kart tijdens 

tanken, schoonmaken, onderhoud- of afstelling werkzaamheden en het deponeren van gebruikte; 
kartbanden en huishoudelijk afval in de daartoe bestemde container of afvalbakken op het terrein;  

 Sleutelen in het Parc Fermé en op het Circuit is niet toegestaan. Bij defecten aan Uw kart dient u het 
circuit onmiddellijk te verlaten en/of uw kart op een veilige plaatst achter te laten; 

 Helpers/begeleiders/monteurs mogen alleen na toestemming van de baanbeheerder het circuit 
betreden, moeten dan een hesje dragen en minimaal de 15de verjaardag gevierd hebben.  
De baanbeheerder assisteert niet bij het ophalen van een gestrande kart; 

 U respecteert de voor uw klasse gestelde trainingstijden. Het maximum aantal rijders op de baan is 26. 
Indien dit maximum wordt benaderd of overschreden, zal door de baanbeheerder of diens; 
vertegenwoordiger via de geluidinstallatie een aangepast trainingsschema worden omgeroepen; 

 U leeft na de basisregels betreffende het rijgedrag van het clubreglement SHW, gevaarlijk rijgedrag, 
bumperen, slingeren, plotseling remmen en/of hinderen van andere deelnemers is ten strengste 
verboden en kan worden bestraft met onmiddellijke verwijdering; 

 

Technische eisen om te mogen rijden op het circuit: 

 Uw kart, kleding, (hand)schoenen en helm voldoen aan de veiligheidseisen; 

 Uw mini is voorzien van slicks, regenbanden voor deze klassen zijn verboden; 

 Uw volwassen kart is voorzien van een 100 of 125 cc 2-tact kart motor; 

 U respecteert onvoorwaardelijk de in de Milieuvergunning voorgeschreven geluidseisen voor uw kart. Bij 
een defect aan de in- of uitlaat moet de baan direct worden verlaten. U mag niet deelnemen totdat het 
defect is verholpen;  

 Alle karts boven 60cc dienen voorzien te zijn van een nademper waarmee de geluidsproductie onder de 
100 dB(A) wordt gebracht op 7 meter van de as van de baan;  

 
Toegang tot de baan door helper(s) en/of begeleider(s) is te allen tijde op eigen risico. De baanbeheerder of 
diens vertegenwoordiger is gemachtigd een lid of bezoeker de toegang tot de baan te verbieden of van ons 
terrein te verwijderen! 
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Openingstijden Circuit Strijen  

Vanaf 7 januari tot en met 17 december:   
Elke zaterdag  van  10:30  –  18:00 uur 

 Elke zondag    van  11:30  –  18:00 uur 
 
Extra geopend vanaf 1 mei tot en met 31 oktober: 

Elke woensdag van  12:00  –  18:00 uur 
 
Extra geopend:  

  Koningsdag          van 12:00  –  18:00 uur 
  1ste en 2de Pinksterdag Grand Prix SHW 
  1ste en 2e paasdag          van 12:00  –  18:00 uur 
  Hemelvaartsdag             van 12:00  –  18:00 uur 

 

Trainingstijden 
(minimale leeftijd rijders is 5 jaar) 

Zaterdag 
Vanaf   10:30 uur 
Eerste  20 minuten  Mini (Mini Junioren, Micromax, etc.) 
Tweede  20 minuten Alle automaat klassen (KF, Rotax Max, X30, etc.) 
Laatste  20 minuten Alle geschakelde klassen (KZ, DD2, Cross etc.) 

Indien het aantal rijders klein is, mogen op aanwijzing van de baanbeheerder de automaatklassen en 
geschakelde karts samen rijden. 

Zondag 
Vanaf  11:30 uur 
Eerste  20 minuten  Mini (Mini Junioren, Micromax, Cadetten, etc.) 
Tweede  20 minuten Alle automaat klassen (KF, Rotax Max, X30, etc.) 
Laatste  20 minuten Alle geschakelde klassen (KZ, DD2, Cross, etc.) 

Indien het aantal rijders klein is, mogen op aanwijzing van de baanbeheerder de automaatklassen en 
geschakelde karts samen rijden. 

Woensdag 
Op woensdag zijn alleen Mini rijders toegestaan op de baan! 
 
Vertrouwende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en u veel genoegen met het beoefenen van de 
kartsport toegewenst, verblijven wij, het Bestuur van de Skeltervereniging Hoekse Waard en Stichting Sport 
en Recreatie Hoekse Waard 



 

       
 

     
 

      
 

      
 

   



 

Skelterclub Hoekse Waard 
Clubreglement 

 
SHW, opgericht in 1964, is de oudste kartclub van Nederland en beschikt als enige club over een eigen 
circuit te Strijen. SHW richt zich vooral op de jeugd en recreatieve rijders. Voor de jeugd wil SHW een 
springplank zijn naar de nationale en internationale kartsport. Hiertoe organiseert SHW club- en open 
wedstrijden op haar eigen circuit te Strijen. 
SHW is een vereniging van tweetakt rijders, onze wedstrijden staan alleen open voor die klassen.  
In de opzet van de wedstrijden is bewust gekozen voor een formule waarbij veel raceplezier tegen lage 
kosten wordt bereikt. 

 

Sportief en Technisch Reglement 
 

Dit reglement is op 1 januari 2017 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking. Het vervangt alle 
voorafgaande reglementen. 
 
Voor club- en open wedstrijden van SHW gelden in beginsel de reglementen van het KNAF Autosport 
Jaarboek 2017 en het KNAF sectieboek Karting Reglementen 2017. Aanvullingen en wijzigingen hierop zijn 
vastgelegd in dit specifieke SHW Clubreglement. 
 
Het Bestuur van SHW behoudt zich het recht voor om, één of meerdere wijzigingen in dit reglement aan te 
brengen. Deze wijzigingen worden gepubliceerd in de nieuwsbrief en/of in het Bijzondere Reglement van 
de betreffende wedstrijd. Tevens wordt dit geplaatst op onze website www.kartbaanstrijen.nl en 
uitgehangen op ons mededelingenbord.  
 
Alles wat niet expliciet in dit reglement of in toekomstige aanvullingen (nieuwsbrief cq Bijzonder 
Reglement) is omschreven, is verboden. Drukfouten en wijzigingen onder voorbehoud. 
Daar waar dit reglement zaken niet vermeldt, wordt verwezen naar het Autosport Jaarboek van de KNAF 
(ASJ 2017), de Annuaire du Sport Karting (AdK 2017) en de Code Sportif International (CSI 2017) van de CIK-
FIA. Daar waar dit reglement afwijkt van het ASJ of de AdK prevaleert dit reglement. 
 
SHW organiseert de volgende wedstrijden:  

 een Clubkampioenschap van vijf wedstrijddagen verdeeld over het jaar 
 twee open wedstrijden (Grand Prix en Zuid Hollands kampioenschap) 
 recreanten - monteurs races  

 
Licenties 
Voor onze wedstrijden is het bezit van een ASN erkende licentie niet noodzakelijk.  
Niet clubleden moeten bij een open wedstrijden een verzekeringsbewijs aan schaffen, deze kost € 20,=. 
 
Lidmaatschap SHW 
Om deel te kunnen nemen aan ons Clubkampioenschap is iedere rijder verplicht lid te zijn van onze 
vereniging. Inschrijven kunt U via onze site www.kartbaanstrijen.nl. Onder documenten vindt U het 
inschrijfformulier. Betalen kan via de bank of direct in de kantine op het circuit, waar inschrijfformulieren 
aanwezig zijn en ingeleverd kunnen worden. Er zijn twee soorten lidmaatschap: 

 lidmaatschap inclusief vrij rijden gedurende het gehele jaar (kosten € 375,=); 
 lidmaatschap zonder vrij rijden (kosten € 50,=). Wil men dan vrij trainen, dan dient men een dag 

lidmaatschap vrij rijden te kopen van € 40,= bij de baanbeheerder. 
Na ontvangst van volledige betaling is het lidmaatschap definitief en kan men deelnemen aan onze 
clubwedstrijden. Voor de tarieven verwijzen wij naar onze site www.kartbaanstrijen.nl 
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Inschrijving wedstrijden 
Het inschrijven voor ons Clubkampioenschap of open wedstrijden kunt u doen via onze site 
www.kartbaanstrijen.nl onder documenten vindt u vanaf 1 maart de inschrijfformulieren. 
Voor het Clubkampioenschap kunt u in één keer voor het volledige kampioenschap inschrijven en het 
inschrijfgeld minimaal twee weken voor de eerste clubwedstrijd in één keer voldoen.  
 
Voor de open wedstrijden verzoeken wij u vooraf in te schrijven via onze site www.kartbaanstrijen.nl. 
Onder documenten zult u ruim voor de wedstrijddatum het inschrijfformulier aantreffen, alsmede de 
kosten voor het betreffende evenement.   
 
SHW behoudt zich het recht voor om een aanmelding voor een wedstrijd, met opgave van redenen, te 
weigeren. Als een rijder geweigerd is bij een andere organisatie aangesloten bij de KNAF (of andere ASN), 
dan neemt SHW deze sanctie in principe over, dit ter beoordeling aan het Bestuur van SHW.  
SHW kan een klasse of de gehele wedstrijd afgelasten indien er te weinig inschrijvingen ontvangen zijn. 
SHW zal er dan voor zorgen dat de afgelasting uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de wedstrijd aan 
de ingeschrevenen kenbaar wordt gemaakt. Het betaalde inschrijfgeld wordt dan zo spoedig mogelijk aan 
de ingeschreven deelnemers terugbetaald. 
 
Dispensatie 
Het verlenen van dispensatie aan een rijder om af te mogen wijken van dit reglement is slechts bij zeer 
hoge uitzondering mogelijk indien daarvoor een aantoonbare reden is. De dispensatie is uitsluitend geldig 
indien daarover een schriftelijke toestemming van het SHW bestuur is ontvangen. 
Voor een aanvraag tot dispensatie stuurt men een e-mail naar secretariaat@kartbaanstrijen.nl met de 
volgende gegevens: 

 Naam rijder 
 Persoonlijke gegevens incl. leeftijd 
 Gewicht rijder 
 Lengte rijder 
 Kart prestaties/uitslagenlijsten 
 Reden van dispensatie aanvraag 

 
Startnummers 
Bij het toekennen van de startnummers wordt door SHW gekeken naar de startnummers zoals deze 
gebruikt worden in het nationale kampioenschap. Indien een deelnemer alleen het Clubkampioenschap 
rijdt, is hij vrij te kiezen uit de niet gebruikte nummers in het betreffende nationale kampioenschap. 
 
Milieu 

1. In de paddock en de pits is een vloeistofdicht zeil van 2x3m onder de kart verplicht. Het ketting 
smeren, tanken en sleutelen dienen ten alle tijden op dit zeil te geschieden. 

2. Het kortstondig statisch testen van motoren is bij hoge uitzondering toegestaan na toestemming 
van een official. Echter, het extreem statisch warmdraaien van motoren is op het gehele terrein 
altijd verboden. 

3. Alle ontluchting van motor, radiateur en/of tank dient uit te komen in één of meerdere reservoirs 
van minimaal 0,125 liter, met uitzondering van de carburateur van de Rotax Max. Deze mogen 
gebruikt worden met de slangen zoals origineel geleverd. 

4. Bij een defect aan de in- of uitlaat moet de baan direct worden verlaten en u mag niet deelnemen 
voordat het defect is verholpen. Alle karts boven 60cc dienen voorzien te zijn van een nademper 
waarmee de geluidsproductie onder de 100 dB(A) wordt gebracht op 7 meter van de as van de 
baan. Nadempers van de merken Elto TM titanium, Devil ICC KZ carbon, Elto 118 aluminium, Elto 
108 carbon, Vortex, of gelijkwaardig zijn voorgeschreven op onze baan. 

5. Het gebruik van generatoren is ten strengste verboden. Elektra is tegen een vergoeding van € 5,= 
per dag beschikbaar. 
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Tijdwaarneming 
De transponder dient achterop de stoel te zijn bevestigd (maximaal 30 cm en minimaal 15 cm van het 
asfalt). Tijdens de vrije training is het altijd verplicht de transponder op de kart te plaatsen. Dit ter extra 
controle van een goed functionerende transponder voorafgaand aan het officiële gedeelte van het 
evenement. Tijdens alle wedstrijdonderdelen (inclusief training) is het verplicht de transponder op de kart 
te plaatsen waarmee ingeschreven is voor het evenement. 
Straf: het beïnvloeden van het tijdmeetsysteem heeft uitsluiting van het evenement tot gevolg 
 
Huren van een transponder 
SHW stelt voor haar eigen leden gratis een AMB (MyLaps) transponder beschikbaar.  
Tijdens de open wedstrijden kunnen niet leden op aanvraag een AMB (MyLaps) transponder huren bij SHW. 
De kosten per evenement zijn € 25,- huur en € 200,- borg (of tijdelijk inleveren van identiteitskaart of 
paspoort).  Iedere rijder en/of transponder huurder is zelf verantwoordelijk voor het juist functioneren van 
de transponder, alsmede de correcte registratie in het tijdwaarneming systeem. 
 
Persoonlijke uitrusting 
De rijder wordt uitsluitend met de hierna genoemde persoonlijke uitrusting toegelaten tot deelname aan 
alle wedstrijdonderdelen (dus ook vrije trainingen, carburateurafstelling etc.).  
 
De volgende persoonlijke uitrusting moet bij de veiligheidskeuring ter keuring aangeboden worden:  

 Een door de CIK-FIA voor karting goedgekeurde en volledig onbeschadigde helm.  
Een camera op de helm monteren is uitdrukkelijk verboden. 

 CIK-FIA goedgekeurde race overall, minimaal Level 1 homologatie.  
 Racehandschoenen die de hand en pols bedekken en beschermen. 
 Raceschoenen die de voet en enkel bedekken en beschermen. 
 Een bodyprotector en nekband zijn verplicht voor de mini klassen en worden nadrukkelijk 

geadviseerd voor de junioren! 
 
Deelnemende klassen 
 

 Beginner Mini: Mini Junioren / Micromax / Mini-Parilla / Cadetten  
o Deze groep is bedoeld voor beginnende rijders om veilig te leren wedstrijdrijden en is 

uitsluitend bedoeld voor beginnende rijders die hun 6e verjaardag hebben bereikt,  
t/m het jaar waarin zij 11 jaar worden. 

o Het bestuur besluit of een rijder op basis van zijn prestatie gedurende het voorgaande jaar 
moet doorgroeien naar de gevorderde mini junioren. De betreffende rijder wordt daarover 
kort na de algemene ledenvergadering 2016 geïnformeerd.  

o Harde banden, gelijk aan de klasse gevorderd Mini 
o Gewicht van rijder met kart minimaal 105 kg op elk moment 

 Gevorderd Mini: Mini Junioren / Micromax / Mini-Parilla 
o Uitsluitend bedoeld voor ervaren rijders vanaf hun 8e verjaardag t/m het jaar waarin zij 12 

jaar worden.  
o Harde banden: Maxxis Rookie geel 
o Gewicht van rijder met kart minimaal 110 kg op elk moment  

 

 Junioren: KFJ / Max Junior / X30 Junior 
o Uitsluitend bedoeld voor rijders die gedurende het jaar waarin de (Junior) licentie wordt 

uitgegeven hun 12e verjaardag bereiken t/m het jaar waarin zij 15 jaar worden  
o Banden MG HZ Rood/ MG WT 
o Gewicht van rijder met kart minimaal 145 Kg op elk moment 
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 Senioren: KF / Max Senior / X30 Senior 
o Uitsluitend bedoeld voor rijders die gedurende het jaar waarin de (senior) licentie wordt 

uitgegeven hun 14e verjaardag bereiken of ouder zijn 
o Banden MG HZ Rood/ MG WT 
o Gewicht van rijder met kart minimaal 165 Kg op elk moment 

 
 
 

 Schakel: KZ / DD2 / X30 Shifter 
o Uitsluitend bedoeld voor rijders die gedurende het jaar waarin de (senior) licentie wordt 

uitgegeven hun 15e verjaardag bereiken of ouder zijn 
o Banden gelijk aan het nationale kampioenschap KZ 
o Gewicht van rijder met kart minimaal 180 Kg op elk moment 

 
Minimaal aantal deelnemers in een klassen moet 5 zijn willen we deze opnemen in ons 
clubkampioenschap. 
 
Technische nacontrole 

 De controle geschied op basis van het nationale technische reglementen van de betreffende 
klassen.  

 Rotax motoren moeten verzegeld (incl. motorkaart) zijn en de omringende onderdelen zoals 
uitlaat, luchtfilter, radiator, etc. moeten onderdelen zijn van het bouwjaar van de betreffende 
motor.  

 Frames moeten ooit (CIK) gehomologeerd zijn geweest.  
 Keramische remschijven zijn toegestaan. 
 Luchtfilters die vanaf 2015 gehomologeerd zijn. 
 Spoilerwerk compleet van 1 soort. Homologatie vanaf 2006. 
 Men moet met gewone handels benzine rijden. 
 De controle wordt met standaard meetgereedschap van de vereniging uitgevoerd. 

 
Inzet 2e chassis 
Als een kart gedurende het evenement door de betrokkenheid bij een ongeval een dermate beschadigd 
chassis heeft, waarmee verdere (veilige) deelname aan het evenement niet mogelijk is, dan dient deze kart 
direct vanaf de baan in het Parc fermé te worden gebracht en te worden beoordeeld door de 
wedstrijdleiding en het hoofd TC. Na van hen verkregen toestemming is het toegestaan om een ander 
chassis in het betreffende evenement te gebruiken. Als de betreffende kart niet direct van de baan in Parc 
fermé wordt gebracht vervalt dit recht.  
 
De kart dient voorzien van het nieuwe chassis opnieuw aangeboden te worden voor een veiligheidskeuring 
bij de TC, voordat aan het verdere verloop van het evenement deelgenomen kan worden. 
 
Motor controle 
Als een Rotax motor wordt ingenomen voor een nacontrole zal deze in een verzegelde kist door SHW naar 
Chrono worden gestuurd. Daar zal Chrono de nacontrole, in aanwezigheid van de Rijder en/of zijn 
vertegenwoordiger en TC van SHW worden gecontroleerd. De kosten van deze controle is € 75,=. 
Als de motor goedgekeurd word zijn de kosten voor SHW, bij afkeur zijn de kosten en DQ voor de rijder. 
 
Wedstrijdnummers 
De kart dient gedurende het gehele evenement, ook tijdens officiële trainingen, zowel aan de voor- als 
achterzijde en op beide sidepods (direct naast het achterwiel) te zijn voorzien van de voorgeschreven 
nummerplaten met het startnummer zoals bij inschrijving verkregen. De nummers moeten goed zichtbaar 
zijn voor de officials. Alle klassen rijden met een geel nummerbord met zwarte cijfers! De beginnende mini 
junioren en aankomende junioren rijden met cijfers tussen 50 en 99. 
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Banden 
SHW streeft naar eerlijkheid en gelijkheid voor alle deelnemende rijders. Er wordt gereden met de banden 
zoals aangegeven bij de betreffende klassen. Er mogen gebruikte banden worden ingebracht. 
 

Uitzondering voor Mini klassen 
Bij de Mini zal er met 1 set per 5 Clubwedstrijden gereden worden. De banden worden na elke manche 
ingenomen en komen niet uit het Parc Fermé. Tijdens het inschrijven van de 1e wedstrijd dienen banden 
gekocht te worden. Als een deelnemer de 2e wedstrijd instapt, dienen de nieuwe banden eerst in 2 
trainingen van 10 minuten gebruikt te worden. Stapt een deelnemer de 3e, 4e of 5e wedstrijd in dan dienen 
er gebruikte banden ingebracht te worden. Deze banden dienen eerst beoordeeld te worden door de (H)TC 
en kunnen afgekeurd worden zonder opgaaf van redenen. Na goedkeuring mogen de banden het Parc 
Fermé niet meer verlaten! De (H)TC heeft het recht om een nieuwe rijder banden vanuit het Parc Fermé 
toe te wijzen. 
 
Wet Race 
Indien de Wedstrijdleider de race tot een ‘wet race’ verklaart, mag de rijder zelf beslissen of hij slicks of 
regenbanden monteert (met uitzondering van de klassen Mini, hier zijn regenbanden niet toegestaan). 
Staat de rijder eenmaal bij de startopstelling dan mag er niet meer van banden gewisseld worden. Heeft de 
rijder een verkeerde bandenkeuze gemaakt en rijdt hij daarom gevaarlijk en/of te langzaam voor andere 
deelnemers, dan mag de Wedstrijdleider de betreffende rijder uit de race halen. 
 
Regenbanden 
Voor alle wedstrijden zijn alleen de voorgeschreven regenbanden toegestaan. Zie in het Bijzonder 
Reglement van de wedstrijd welke banden voor welke klassen zijn voorgeschreven. In de Mini klassen zijn 
regenbanden verboden! Er mag maar één set regenbanden worden gebruikt. Deze regenbanden mogen 
zowel gebruikt als nieuw zijn, maar moeten voorafgaande aan het wedstrijdonderdeel in goede staat zijn en 
over het volle loopvlak geprofileerd zijn, met een profieldiepte van minimaal 3mm. De 
bandenkeuring/(H)TC zal hier gedurende het evenement op toezien.  
 
Vervangen voor- of achterband gedurende het evenement 
Dit clubreglement kent alleen de mogelijkheid om 1 nieuwe voor- of achter band na goedkeuring van de 
Technische Commissie te vervangen. Let op: dit kan alleen bij schade aan de band, dit ter beoordeling aan 
de (H)TC. 
 
Bandenmetingen 
Naast de gebruikelijke controle met de Shore hardheidsmeter, kunnen wij gebruik maken van een zgn. 
bandensnuffelaar. Dit apparaat, de MiniRAE 2000, kan binnen enkele seconden 1345 verschillende soorten 
chemicaliën opsporen. Hierdoor is het bewerken van banden, met wat voor soort chemische middelen dan 
ook, meteen op te sporen en terstond te bestraffen. LET DAAROM GOED OP DAT ER GEEN POETSMIDDELEN 
OP OF AAN UW BANDEN KOMEN. Officials van SHW hebben ten alle tijden het recht om bandenmetingen 
te verrichten. Hierbij wordt gekeken naar temperatuur, Shore hardheden en de bandenmeting met de 
MiniRAE 2000. Deze metingen worden verricht door een Judge of Fact en men kan hiertegen niet in protest 
of beroep gaan. 
 

Coderingen 
Merknamen, codenummers, productienummers en maataanduidingen op de banden moeten altijd 
zichtbaar zijn. Alle banden aan de kart dienen van hetzelfde merk en type/compound te zijn. Het te 
gebruiken merk band moet voor zowel de slick- als de regenband hetzelfde zijn. Iedere vorm van 
kunstmatig opwarmen, opruwen, bewerken en/of met (chemische) hulpmiddelen schoonmaken of 
behandelen van zowel slicks als regenbanden is verboden. 
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Rijders Briefing 
Alle rijders zijn verplicht bij de briefing aanwezig te zijn. De wedstrijdleiding zal alle rijders die niet aanwezig 
zijn bij de briefing bestraffen met een geldboete van € 50,=. Vervolgens zal de rijder alsnog na betaling van 
de geldboete een beknopte briefing krijgen i.v.m. veiligheid. Locatie: voor de kantine. 
  
Protest en Beroep 
Na het uithangen van de voorlopige uitslag kan de rijder binnen 30 minuten een technisch protest en 
binnen een half uur een sportief protest tegen een andere deelnemer bij de Wedstrijdleider aantekenen. 
Indien de deelnemer het niet met de beslissing van de WL eens is, kan hij binnen 96 uur bij het College van 
Beroep (conform Reglement Protesten art. 8.2 ASJ, Beroepsgeld € 1.000,=) beroep aantekenen. 
 
Straffen 
In tegenspraak met het ASJ heeft het bestuur besloten dat inhalen onder geel tijdens de tijdrit wordt 
bestraft met 3 startplaatsen eerste race in plaats van 3 straf seconden op de gereden tijd. Dit doet naar 
mening van het bestuur meer recht aan de zwaarte van de overtreding. 
 
Uitslag van de Clubrace 
De startopstelling van de Race 1 wordt bepaald door Tijdrijden. 
De startopstelling van de Race 2 wordt bepaald door het resultaat van Race 1. 
De startopstelling van de Race 3 wordt bepaald door het resultaat van Race 1 en Race 2 samen. Bij een 
gelijk aantal punten is het resultaat van het Tijdrijden doorslaggevend. 
De uitslag van het evenement wordt bepaald aan de hand van de resultaten in de drie races. Bij een gelijk 
aantal punten is de uitslag van Race 3 doorslaggevend. 
 
Kampioenschap puntentelling 
In het clubkampioenschap wordt geen schrapresultaat toegepast! Verder ontvangt de winnaar van de tijdrit 
en de rijder met de snelste ronden in de races een extra punt. 
 
De winnaar van het clubkampioenschap in de gevorderde mini junioren klassen ontvangt de Lotta bokaal.  
Het overal clubkampioenschap wordt berekend door de som van het aantal deelnemers in een klassen, 
minus de positie in de race van die klassen. De beginnende mini junioren kunnen geen clubkampioen 
worden. De clubkampioen ontvangt de Hofka wisseltrofee die zeer prominenten winnaars kent. 
 
Rechten 
Alle rechten voortvloeiend uit de wedstrijden of kampioenschappen zijn voorbehouden aan de organisator. 
Publicatie van foto’s, video en/of film is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de 
organisator. 
 
Pers voorschriften 
Iedere fotograaf en/of filmploeg dient zich voorafgaande aan het evenement te melden bij de organisator. 
Men ondertekent een afstand van verhaal, waarmee men de organisator niet verantwoordelijk stelt voor 
persoonlijk letsel en/of schade op of naast de baan. Men mag het circuit  niet betreden zonder 
veiligheidsvest verstrekt door de organisator. Na afloop van het evenement dient men dit te retourneren 
aan de organisator. De pers dient aanwijzingen van de wedstrijdleiding cq official ten alle tijden op te 
volgen. 
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Locatie SHW en haar circuit 

 
 
 

Voorweg 1      Postbus 5845 
3291 KG  Strijen    3290 AC  Strijen 

078 674 2452        
 
 
 

 
 
 

www.kartbaanstrijen.nl  
 
 
 

 
 


