
 

 

 

 

 
Vermaak het publiek 
 
De Crazy Cross draait niet om snelheid en 
vermogen maar om originaliteit. Verbaas ons en 
het publiek met jouw prachtigste, gekste en 
ludiekste creatie.   
 
Maak het zo Crazy als het kan, maar zorg dat het 
passend is binnen het reglement. 

Veiligheid voor allen.   

Inschrijven & Keuren 
➢ Door jezelf in te schrijven ga je akkoord met de 

door de organisatie opgelegde regels en 
algemene voorwaarden. 

➢ Inschrijven kan fysiek op 7 mei tijdens Aoffere 
Ontmoet en daarna alleen via 
www.hetoafersweekend.nl 

➢ Digitaal inschrijven kan van 14 mei t/m 1 juni 
daarna is deelname niet meer mogelijk. 

➢ Dit jaar hanteren we voor het eerst 
inschrijfgeld. Dit is 10 euro en gaat per 
deelnemend voertuig. Max. 2 personen mogen 
deelnemen per voertuig mits deze daarvoor 
ingericht is.  

➢ Deelnemers melden zich met hun 
deelnemersbewijs tussen 09:00 – 10:30 uur bij 
de entree aan Laarstraat 9, Afferden GLD. 

➢ Parkeren in het daarvoor ingerichte weiland is 
gratis. 

➢ Alleen deelnemers hebben gratis entree. 
➢ Bij deelnemers onder de 18 jaar heeft één 

begeleider gratis toegang.   
➢ Deelnemen aan de Crazy Calimero Klasse kan 

vanaf 5 jaar.  
➢ Deelname onder de 18 jaar is alleen mogelijk 

met een ouder/vertegenwoordiger die de 
volledige verantwoordelijkheid op zich neemt.  

➢ Elke deelnemer of ouder/vertegenwoordiger  
tekent voor ‘deelname op eigen risico’.  

➢ Deelnemers mogen een voorkeur voor het 
startnummer doorgeven, het definitieve 
nummer bepaald de organisatie. 

➢ Alle deelnemers worden gekeurd op: 
o De voertuigeisen 

o De kledingeisen qua veiligheid 
o De kledingeisen qua kostuum 

➢ Voldoe jij of het voertuig niet aan de eisen dan 
kun je  niet deelnemen. Je krijgt geen 
inschrijfgeld terug.  

 
Kledingeisen 

▪ Goedgekeurde helm met de kinriem 
gesloten 

▪ Handschoenen 
▪ Crossbroek of leren broek, indien niet 

voorhanden een zeer stevige broek 
▪ Crossbril 
▪ Blote armen en benen zijn niet toegestaan 
▪ Crosslaarzen of stevige hoge schoenen 

het liefst met stalen neuzen 
▪ De kleding mag bij het rijden niet in de 

draaiende delen komen 
▪ Verplicht verkleed 

 
Voertuigeisen  
➢ Het voertuig moet in goede conditie zijn en 

geen gevaar opleveren voor de toeschouwers, 
andere deelnemers en/of de deelnemer(s) zelf. 

➢ Cilinderinhoud maximaal 85cc. 
➢ Het voertuig moet beschikken over twee 

werkende remmen. 
➢ Glazen delen moeten afgeplakt worden. 
➢ Maximale geluidsniveau is 97 dB. 
➢ Geen uitlaat is geen deelname.  
➢ Het toegewezen startnummer moet goed 

zichtbaar zijn aan de voorzijde en aan de 
rechterzijde. 

 
Rennerskwartier 
▪ Het is ten strengste verboden om op je voertuig 

op het rennerskwartier rond te rijden. 
▪ Deelnemers verplaatsen lopend en niet rijdend 

naar de start.  
▪ Indien dit niet mogelijk is verplaatsen zij met 

max 5 km per uur naar de start. 
▪ Gebruik een milieukleed op het 

rennerskwartier. 

                    

http://www.hetoafersweekend.nl/


▪ Alleen ingeschreven deelnemers mogen zich 
op het circuit bevinden tijdens de race. 

 
Tijdens de Crazy Cross 
➢ De maximale snelheid is 30 km per uur. 
➢ Start pas met rijden als de baanofficials dit 

aangeven. 
➢ De onderstaande aanwijzingen/vlagsignalen 

van de baanofficials  dient u direct op te volgen: 
 

Vlagsignalen 

   Gele vlag  
Pas op gevaar! Rustig rijden. 

 
Rode vlag 
Stoppen! De manche is stilgelegd tot  
nadere aanwijzingen.  

Zwarte vlag   
Geselecteerde deelnemer/startnummer  
is gediskwalificeerd en moet direct  
het circuit verlaten! 

Zwart-wit geblokte vlag 
Finish! Einde van de manche en verlaat 

het circuit. 

 
 
➢ Deelnemers zijn er altijd met het volle verstand 

bewust van dat zij altijd zelf verantwoordelijk 
zijn voor schade en letsel bij zichzelf en 
derden. 

➢ Geniet en vermaak het publiek. 
➢ Het is ten strengste verboden om tegen de 

aangegeven rijrichting in te rijden. 
➢ Directe diskwalificatie bij roekeloos en 

onverantwoord rijgedrag. 
 
Overige 
▪ Het is absoluut ten strengste verboden om 

voor en/of tijdens de wedstrijd alcohol en/of 
drugs te gebruiken. 

▪ Elke deelnemer dient te beschikken over een 
geldige WA- en ziektekostenverzekering. 

▪ Deelnemers doen mee geheel op eigen risico 
en kunnen de organisatie op geen enkele wijze 
aansprakelijk stellen. 

▪ De organisatie behoud het recht om zonder 
opgaaf van reden deelnemers uit te sluiten van 
deelname. 

▪ Tijdens ons evenement worden er foto’s en 
video opnamen gemaakt, door deel te nemen, 

ga je akkoord dat we deze mogen gebruiken 
voor de promotie van ons evenement.  

▪ De organisatie behoud zich het recht om het 
evenement af te lassen zonder dat zij verplicht 
is te betalen voor enige schade die dit tot 
gevolg heeft.  

▪ In alle gevallen waarin dit reglement niet 
voorziet beslist de organisatie. 
 

AVG Privacywet 
Wij houden ons aan het AVG. Bij inschrijven ga je 
ermee akkoord dat de organisatie je 
persoonsgegevens verwerkt. Wij verspreiden deze 
niet aan derden. De onderstaande 
persoonsgegevens kunnen we over je verwerken: 

o Voor- Achternaam 
o Adresgegevens 
o E-mailadres 
o Geboortedatum 
o Telefoonnummer 
o Overige gegevens die je aan ons 

verstrekt. 
Wij bewaren dit om de onderstaande redenen: 

o Het registreren van jouw deelname 
o De mogelijkheid om bij vragen en/of 

problemen contact met je op te nemen 
o Je te informeren over de gang van 

zaken van de Crazy Cross 
We bewaren deze gegevens niet langer dan 
noodzakelijk, maar zullen je wel aanschrijven om 
je te informeren over de Crazy Cross van 2023. 
 

Deelnemers dienen zich te 
houden aan deze reglementen. 
Zo niet dan volgt er uitsluiting 

van deelname en/of 
verwijdering van het terrein. 

 

 

Geniet van de voorpret en plezier bij het 

bedenken van jullie creaties. 

 

Alvast bedankt voor je deelname en inzet. 

Wij wensen jullie een sportieve, prettige en 

veilige Crazy Cross toe.  

 

 


