
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 bij de baanbeheerder en U 
minimaal uw 5de verjaardag gevierd heeft;  

 U de baanhuur voldoet voor aanvang van de training bij de 
baanbeheerder, U ontvangt een sticker en deze dient u duidelijk 
zichtbaar op de voorzijde van de kart te bevestigen; 

 Leden voor aanvang van de training de dag registratie tekenen bij de 
baanbeheerder; 

 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 rechts van 
de ingang te worden geparkeerd; 

 Het is 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;  

 Het statisch warmdraaien van motoren binnen de inrichting van de 
kartbaan is verboden; 

 
 



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; 

 Het achterlaten van gebruikte kartbanden en huishoudelijk afval is niet 
 toegestaan, U dient dit mee te nemen naar huis; 

 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;  

 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 de basisregels na 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;  

 Aggregaten zijn op het terrein niet toegestaan. Op beperkte schaal is 
stroomvoorziening beschikbaar;  

  

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 Wet Milieubeheer 
voorgeschreven geluidseisen voor uw kart. 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;   

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

 Toegang tot de baan door helper(s) en/of begeleider(s) is te allen tijde op 
eigen risico. De baanbeheerder of diens vertegenwoordiger kan u de 
toegang tot de baan of ons terrein verbieden!   


