
 

Nieuws voor NK 4-takt 2022 
 
Eind Mei alweer wedstrijd 3 van het NK 4-takt! Kartbaan Strijen zal zorgdragen voor het 
paddock beheer en het parkeren. De wedstrijd en alles eromheen neemt Chrono voor zijn 
rekening. 
Graag aandacht voor onderstaande punten: 
 
Openingstijden Paddock: 
Vrijdag, zaterdag en zondag:  van 07.30 tot 21.00 uur 
Daarbuiten is het paddock gesloten en niet toegankelijk!  
GEEN mogelijkheid om donderdag(Hemelvaartsdag) al te arriveren en tenten te bouwen!!!!! 
 
Paddock beheer: 
Kartbaan Strijen heeft één klein nadeel: de ruimte op het paddock is beperkt! 
Met 130 rijders wordt het volle bak en dit heeft consequenties voor de organisatie. 

- Beperk het vervoermiddel in grootte: je kunt OF een Bus OF een kar op het paddock 
plaatsen met een Easy up erbij. De personenauto of eventueel kar achter de bus 
moet terug naar het parkeergedeelte langs de openbare weg! 

- GEEN parkeergelegenheid op Zaterdag en Zondag langs de bomenrij net buiten het 
circuit.  

- GEEN caravan, camper of tent toegestaan op het paddock of daarbuiten. Dit om 
twee redenen: vergunning van de Veiligheidsregio EN ruimtegebrek 

 
Camping gereserveerd voor diegene die met caravan/camper komen! 
Op Camping Polderland heeft Kart Academy 20 plaatsen gereserveerd van donderdag 26 Mei 
t/m Maandag 30 Mei. Deze zijn beschikbaar voor alle rijders en worden gratis beschikbaar 
gesteld! Indien je een plek wil reserveren dan kan deze worden geboekt via de website van 
Kartbaan Strijen: https://www.kartbaanstrijen.nl/wedstrijden/ 
Je betaald hier niets voor! Maar we vragen wel € 100,- borg. Indien alles goed wordt 
achtergelaten dan ontvang je deze borg begin Juni weer volledig terug. 
Camping Polderland / Platte Schenkel 1A / 3295 KJ  ’s-Gravendeel /Camping Polderland 
 
Op Zaterdag en zondag rijden we met een gratis pendelbus heen en weer. 
Zaterdagochtend om 07.30 – 08.00 – 08.30 uur 
Zaterdagavond om 18.30 -19.30 – 20.30 uur 
Zondagochtend om 07.00 – 07.30 – 08.00 uur 
Zondagavond om 16.30 -17.30 – 18.30 uur 
 
 

https://www.kartbaanstrijen.nl/wedstrijden/
https://www.campingpolderland.nl/index.php?msclkid=32cecff2cecd11ec9b97615aedb2b5b6


 
 
 
 
 
 
 
 
Toestroom en parkeren: 
Op Zaterdag en Zondag gaan de vrijwilligers van Kartbaan Strijen het verkeer reguleren vanaf 
het moment dat u van de asfaltweg (Hoekseweg) afkomt. 

- Ben je met een personenauto en beperkte bagage: direct parkeren 
- Ben je met kar of bus: dan mag je doorrijden tot aan toegangshek paddock. Hier 

wordt je opgevangen en begeleidt naar je plek 
- Na plaatsen van kar en uitladen van personenauto: personenauto weer van paddock 

af en terug naar de Hoekseweg om te parkeren 
- Ben je met bus + kar: één van de twee zal ook buiten het paddock moeten worden 

geparkeerd 
 
Pendelbus: 
Gedurende de gehele zaterdag en zondag zal er een Pendelbus pendelen tussen Hoekseweg 
en paddock 
 

Respecteer de vrijwilligers en denk mee! Dan maken we er een mooi evenement van! 


