
 
 
Beste rijder van Kartbaan Strijen, 
 
Vanaf 1 Juni zijn de Covid-19 maatregelen versoepeld. Ook op de kartbaan hebben we hier 
voordeel van, we hebben toestemming van de Gemeente HoekscheWaard om meer mensen 
toe te laten tijdens trainingen. Dit betekent dat per rijder er TWEE begeleiders/ouders mee 
mogen! 
 

Woensdag ook voor NIET leden, Zaterdag + Zondag alleen voor Leden! 
 
Onderstaand de regels en afspraken die we met je willen maken: 

1. Maximaal twee ouders / begeleiders mogen de rijder begeleiden, je komt dus 
maximaal met drie personen naar de Kartbaan 

2. We rijden met maximaal 40 rijders per dag die we meestal in vier groepen verdelen 
(iedereen rijdt 15 minuten per uur). Er kunnen groepen worden samengevoegd. 

3. Het is verplicht om je in te schrijven via de website   
https://www.kartbaanstrijen.nl/wedstrijden/ Kom dus niet zomaar naar de baan, dan heb 
je namelijk geen toegang! 

4. Er wordt op Woensdag, Zaterdag en Zondag gereden van 11.00 uur tot 17.00 uur  
Het terrein gaat open om 10.00 uur.  

5. Je wordt bij het hek opgevangen en je inschrijving gecontroleerd. 
6. Het terrein is aangepast en er is éénrichtingsverkeer ingesteld (zie plattegrond) 
7. Kantine is NIET geopend, zorg voor eigen eten en drinken !! 
8. Toilet is alleen bereikbaar via zijdeur. Er naar toe via gangpad tussen kantine en baan. 

Terug via gangpad tussen kantine en buitenhek.  (éénrichtingsverkeer) 
9. Ga enkele minuten voor je tijdsblok naar de baan en na afloop direct terug naar je 

plek op de paddock. 
10. Ga niet buurten bij je vrienden maar blijf bij je eigen kart. 
11. Respecteer de anderhalve meter en wees je continu hiervan bewust. Het team van 

Kartbaan Strijen controleert op het naleven van de Covid-19 regels mar het is vanaf 1 
Juni vooral uw eigen verantwoordelijkheid! 

12. De Gemeente Hoeksche Waard kan controleren of u de regels respecteert. De 
eventuele boete is voor uw rekening 

 

Het team van Kartbaan Strijen 

https://www.kartbaanstrijen.nl/wedstrijden/

