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De verenigingsregels voor rijden tijdens evenementen en bijeenkomsten. 
Bij je aanmelding hebt je te kennen gegeven dat je deze regels hebt gelezen en dat je je daaraan zult 
houden. Deze regels zijn bedoeld om de statuten en het huishoudelijk reglement aan te vullen, en 
NIET te vervangen, voor specifieke activiteiten van de vereniging. 
 
1 Aansprakelijkheid 
1. Deelnemers aan enig evenement of activiteit van de Land Cruiser Club vrijwaren de Land Cruiser 

Club en haar organisatoren voor schadeaanspraken direct of indirect voortvloeiende uit hun 
deelname aan een Land Cruiser Club activiteit.  

2. De deelnemers aan de activiteit(en) doen dat geheel voor hun eigen rekening en risico. De 
organiserende commissie noch de activiteitcoördinator(en) noch de vereniging is aansprakelijk 
voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan voertuig, aan de inzittenden 
en in het voertuig aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming 
aan de activiteit(en) zou kunnen ontstaan.  

3. De veiligheid van het voertuig en haar bemanning is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
eigenaar c.q. de bestuurder. Deze dient zorg te dragen dat het voertuig in goede conditie en 
rijvaardig is, voldoende verzekerd en bemand is met een voldoende ervaren bemanning, die ook 
fysiek bestand is tegen de reis en de mogelijke uitdagingen. De eigenaar c.q. bestuurder dient er 
tevens voor te zorgen, dat voldoende veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn 
en de inzittenden zijn geïnstrueerd waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken. 

 
2 De voertuigen 
1. Alle voertuigen die deelnemen aan Land Cruiser Club evenementen en -bijeenkomsten moeten 

Toyota Land Cruisers zijn. In bijzondere gevallen kunnen door het bestuur gasten bij 
evenementen worden uitgenodigd, die niet noodzakelijkerwijs in een Land Cruiser hoeven deel 
te nemen. 

2. Uitsluitend gekentekende voertuigen die voldoen aan alle op dat voertuig van toepassing zijnde 
voorschriften van de Rijksdienst voor het Wegverkeer worden toegelaten bij evenementen en 
bijeenkomsten.  

3. Voor buitenlands gekentekende voertuigen die aan evenementen van de Land Cruiser Club 
deelnemen geldt, dat de kentekenpapieren en een verzekeringsbewijs overlegd moeten worden. 

4. Voertuigen met handelaren- en fabrikanten kentekens (zogenaamde 'groene platen') worden op 
evenementen en bijeenkomsten niet toegelaten. 

5. Voertuigen moeten bij evenementen en bijeenkomsten tenminste verzekerd te zijn voor 
wettelijke aansprakelijkheid ('WA'). 

6. Voertuigen ouder dan drie jaar dienen APK goedgekeurd te zijn (zie ook: 1.2). Er moet een geldig 
APK keuringsbewijs van het voertuig overlegd kunnen worden. 

7. Voertuigen die deelnemen aan evenementen zijn naast de wettelijk verplichte voorzieningen 
uitgerust met een vast gemonteerde brandblusser en EHBO doos. 

8. Voertuigen met een dieselmotor dienen uitgerust te zijn met minimaal een 2 kg brandblusser; 
voor voertuigen met een benzine motor kan voor reizen en evenementen minimaal  een 6 kg 
brandblusser vereist zijn 
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3 De omgeving 
Wij respecteren de `Groene Code Land Cruiser Club` -  waar wij ook zijn - en houden ons er aan. 
 
4 De deelnemers 
1. Uitsluitend leden van de Land Cruiser Club kunnen deelnemen aan evenementen en 

bijeenkomsten. 
2. Leden moeten op verzoek van het bestuur of een door het bestuur aangewezen gemachtigde bij 

evenementen en bijeenkomsten daadwerkelijk kunnen overleggen (zie ook art. 2): 
- het kentekenbewijs van het deelnemende voertuig (deel I en II); 
- een bewijs van een geldige, lopende verzekering (bijvoorbeeld de groene kaart); 
- een bewijs van een geldige APK; 
- een EHBO doos; 
- een brandblusser. 

3. Het kentekenbewijs dient ten name van het lid gesteld te zijn, tenzij een plausibele en 
controleerbare verklaring kan worden gegeven voor een andere tenaamstelling. (bijvoorbeeld in 
geval van deelname met een geleend voertuig). 

4. Bestuurders van voertuigen moeten een geldig rijbewijs kunnen tonen dat op hun naam gesteld 
is. Geen rijbewijs betekent geen deelname. 

5. Deelnemers aan bijeenkomsten of evenementen moeten een geldige lidmaatschapskaart van de 
Land Cruiser Club kunnen overleggen. 

 
5 Veiligheid 
1. Het is verboden om op evenementen en bijeenkomsten van de Land Cruiser Club voertuigen te 

besturen wanneer men onder de invloed is van alcohol of van andere stoffen die het reactie- 
en/of beoordelingsvermogen kunnen beïnvloeden. Het bestuur kan bestuurders van voertuigen 
de deelname aan een evenement ontzeggen, tijdelijk zowel als voor de gehele duur van het 
evenement. 

2. Het bestuur is bevoegd om zich er door middel van controles van te vergewissen dat deelnemers 
aan evenementen en bijeenkomsten niet onder invloed van alcohol of andere substanties die het 
reactie- en/ of beoordelingsvermogen kunnen beïnvloeden deelnemen. Deelnemers verlenen 
medewerking aan dergelijke controles. 

3. Bestuurders houden zich bij evenementen aan de aangegeven maximale snelheid. 
4. Bestuurders moeten de algemene aanwijzingen van officials volledig en zonder uitstel opvolgen;  
5. Adviezen, route-aanwijzingen of instructies ten aanzien van het rijden, die verstrekt worden door 

de organiserende commissie en/of de tochtcoördinator(en) zijn slechts ter informatie. De 
bestuurder c.q. eigenaar blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de 
beslissing om (door) te rijden, voor de route-keuze en voor de opvolging van instructies. 

6. Het is tijdens evenementen verboden om personen te vervoeren in laadruimten, kofferbakken, 
op aanhangers, imperiaals, treeplanken of wat dies meer zij. 

7. Het is verboden zonder rijbevoegdheid voertuigen te (laten) besturen op evenementen en 
bijeenkomsten van de Land Cruiser Club, ook als er niet op de openbare weg gereden wordt. (zie 
ook 4.4). 

8. Kinderen mogen zich bij evenementen en bijeenkomsten slechts onder strikte voorwaarden in 
een voertuig of in de onmiddellijke nabijheid van voertuigen bevinden. De voorwaarden worden 
per evenement bekend gemaakt. In het algemeen geldt een minimum leeftijdsgrens van twaalf 
jaar voor deelname aan gemotoriseerde evenementen. 

9. Honden dienen te allen tijde aan de lijn te worden gehouden. Het bestuur is gerechtigd een hond 
die naar de mening van het bestuur overlast veroorzaakt te (laten) verwijderen van een 
evenement of bijeenkomst. 
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10. Het meenemen van andere dieren dan honden op een bijeenkomst of evenement is niet 
toegestaan. 

11. Bestuurders van voertuigen zijn in het algemeen gehouden om alle denkbare maatregelen te 
nemen om letsel aan zichzelf en aan anderen te voorkomen. 

12. Het gestelde in 5.11 geldt meer specifiek bij bergingsacties, in het bijzonder bij het werken met 
sleepkabels, terreincricks, staaldraadtakels (“Tirfors”) en lieren. Alle gebruikte bergings-, hijs- en 
hefmaterialen moeten in een goede conditie verkeren, evenals de bevestigingen, zoals sleepogen 
en -haken. 

13. Alle in 5.12 genoemde materieel moet ten minste vijf maal het gewicht van het voertuig 
waarvoor het wordt ingezet kunnen trekken of heffen. (breuksterktefactor) Het bestuur is 
gerechtigd om zich van de deugdelijkheid en de draag-/trekkracht van bergingsmaterieel te 
vergewissen. 

14. Het gestelde in 5.1 en 5.11 geldt verder voor het zgn. 'sleutelen' in clubverband. Een ieder die 
omgaat met gereedschappen zoals persluchtgereedschap, hefbruggen, persen, lasapparatuur, 
slijptollen, hogedrukspuiten en al wat er verder aan gereedschappen en werktuigen in 
autowerkplaatsen te vinden is, moet op de hoogte zijn van de juiste en veilige werking van deze 
zaken. 

15. Het bestuur is gerechtigd om zich te overtuigen van de mate waarin leden bekwaam zijn om met 
werktuigen en gereedschappen als bedoeld in 5.14 om te gaan. Zij die door het bestuur niet 
bekwaam worden bevonden dienen een instructie in de omgang met deze werktuigen te volgen 
alvorens zij deze (mogen) bedienen. Het bestuur kan leden daarom, al dan niet tijdelijk, de 
toegang ontzeggen. 

16. Het meenemen van of omgaan met terreinmotorfietsen, mountain bikes, trikes, quads, 
hovercrafts of andere voertuigen is verboden.  

17. Bij terreinproeven wordt voldoende afstand gehouden van de voorganger, vooral bij hellingen. 
18. Inzittenden van voertuigen leggen de veiligheidsriem aan voordat dat voertuig zich in beweging 

zet. 
19. Het is verboden deel te nemen met voertuigen voorzien van zogenaamde “sportuitlaten”. Zodra 

een uitlaat tijdens een evenement lek raakt is het voertuig uitgesloten van verdere deelname aan 
dat evenement. 

20. Het is verboden om deel te nemen met voertuigen die aan de onderzijde overmatige 
hoeveelheden olie en vet vertonen of die olie of vet lekken. Wat 'overmatig' is, bepaalt het 
bestuur. Lekkende voertuigen worden zonder meer uitgesloten van (verdere) deelname aan een 
evenement. 

 
5 Vlot verloop 
1. Deelnemers worden met eigen bergingsmaterieel bevrijd. Dit ligt gereed voor direct gebruik in 

het te bergen voertuig. 
2. Deelnemers, die een proef of traject hebben afgelegd tijdens een evenement -met name: bij 

terreinproeven- en die daarna toeschouwer willen zijn, dienen hun auto's zo ver als mogelijk van 
het pad af te parkeren en andere deelnemers ruim baan te geven. 

 
 

 
Vastgesteld in de ALV op 16 april 2015. 
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