Klasse indeling voertuigen

Voor alle deelnemende voertuigen geldt:
o
o
o
o

Het voertuig moet tenminste WA verzekerd zijn.
Een maximaal gewicht van 3500 kg.
Het voertuig is 4 wiel aangedreven, aandrijving door rupsbanden of ‘half-tracks’ zijn niet
toegestaan.
Voertuigen worden ingedeeld door de technische commissie in één van de volgende klasse: Basic, Extra,
Special of ATV. Na de klasse indeling wordt het voertuig onderverdeeld in een subklasse afhankelijk van
de wielbasis. De rijder kan een voorkeur aangeven in welke klasse hij/zij wil rijden.

Basic
➢
➢
➢
➢

Auto voldoet aan apk eisen, maar een apk is niet verplicht.
Auto moet orgineel zo zijn geleverd op een aantal uitzonderingen na.
Er mogen geen onderdelen verwijderd worden, waardoor de afmetingen van het voertuig kleiner worden.
De bandenkeuze is vrij, maar moeten normaal in de handel verkrijgbaar zijn. Niet toegestaan zijn banden
met noppen en opgesneden profielen, schoepenbanden en landbouwprofielbanden, alsmede
dubbelluchtbanden en sneeuwkettingen.
➢ Opties zoals: snorkel, extra verlichting, lier en/of lierbumper zijn
Indeling subklasse
toegestaan mits de afmetingen van het voertuig gelijk blijven of
B1
0 – 215 cm
groter worden.
B2
215
– 254 cm
➢ Het verhogen van de auto is toegestaan.
B3
255
cm
t/m ---➢ Sperren zijn toegestaan

Extra
➢ De auto mag afwijken van orgineel zoals assen, ophanging, motor en carrosserie; maar de orignele (look)
van de auto moet worden behouden. Het type auto moet herkenbaar zijn.
➢ De bandenkeuze is vrij, maar moeten normaal in de handel verkrijgbaar zijn. Niet toegestaan zijn
dubbelluchtbanden en sneeuwkettingen.
Indeling subklasse
➢ Achterwielbesturing is niet toegestaan.
E1
0 – 230 cm
➢ Onafhankelijk remsysteem is niet toegestaan.
E2
230 cm – t/m ---➢ Niet orgineel geleverde hoogteregelsysteem is niet toegestaan

Special
➢ De auto mag compleet verbouwd zijn, maar moet wel voldoen aan onderstaande regels én de
veiligheidsregels.
➢ De bandenkeuze is vrij, maar moeten normaal in de handel verkrijgbaar zijn. Niet toegestaan zijn
dubbelluchtbanden en sneeuwkettingen.
➢ Achterwielbesturing toegestaan (vanuit de auto te bedienen)
➢ Gescheiden remsysteem toegestaan.
Indeling subklasse
➢ Niet orgineel geleverde hoogteregelsysteem is toegestaan
➢ Hydraulische aandrijving is niet toegestaan
S1
0 – 230 cm
➢ Er moeten 2 stoelen naast elkaar geplaatst kunnen worden voor de
S2
230 cm – t/m ---rijder en evt. bijrijder

ATV
➢ Een ATV heeft 4 wielen en 4-wielaandrijving met hoge en lage gearing plus een achteruitrijversnelling. Het
voertuig dient seriematig te zijn vervaardigd en dient te voldoen aan de zogeheten ‘permanente eisen’
van de RDW om op de openbare weg te mogen rijden. Het voertuig wordt bereden door één persoon; een
bijrijder is niet toegestaan.

