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ZWAANHOF//MOTOCROSS

Welkom bij ZWAANHOF, de leukste plek op 
de grens tussen Wallonië en Vlaanderen.

INHOUD VAN DEZE FOLDER
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In 1996 werd de eerste stap richting motorcross gezet.
22 jaar later worden nog steeds vele motorcrossliefhebbers 
wekelijks getrakteerd op een portie plezier en doorzetting.
De grote zorg voor het circuit in combinatie met een goede sfeer 
zorgen voor een onvergetelijke namiddag.

Bij ZWAANHOF Motocross kunt u terecht voor een optimale en 
intensieve motorcrosstraining.
Wij bieden een zeer verzorgd en uitgerust trainingscircuit aan 
voor mensen die houden van de motorsport.
Met uw eigen crossmotor, quad of side-car kan er een ganse 
namiddag getraind worden in een aangenaam kader.

Door het gebruik van een uurschema bieden wij de kans aan 
iedere piloot om te trainen, in de juiste en veilige categorie. Van 
jeugdpiloten tot recreatieve senioren, iedereen is welkom om te 
oefenen op ons circuit!

Na een vermoeiende training kunt u terecht in onze brasserie 
met de hele familie. Of je nu houdt van motocross, of gewoon 
van het rustige kader waarin Zwaanhof is gelegen. Het maakt niet 
uit. Bij ons ben je steeds welkom voor een lekkere maaltijd,
gemaakt met dagverse producten van lokale handelaars!

· Enige circuit in West-, Oost-Vlaanderen en Wallonië
· Vrije toegang voor toeschouwers 
· Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
· Gratis parking
· Verzorgde accomodatie



2 CIRCUITS
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Het complex van ZWAANHOF Motocross telt 2 trainingscircuits.  
Enerzijds een kindercircuit waar jonge kinderen zich hele de namiddag kunnen 
amuseren. Anderzijds een gevorderd circuit, waar motoren met grotere 
cilinderinhouden toegelaten worden.

GEVORDERD CIRCUIT

Dit is het trainingscircuit voor het overgrote deel van onze klanten. 
Een combinatie van lange rechte stukken en korte technische bochten zorgen voor 
een aangenaam circuit voor iedereen. Daarnaast kan er volop geoefend worden op 
het leren springen op de tafel- en springlbergen, of kunnen de armspieren getest 
worden op één van de vele whoops.
Na elke training wordt het circuit volledig hersteld, en in de warme zomermaanden 
wordt er water gesproeid om stofvorming te voorkomen.

Uurschema
Door het gebruik van een uurschema kunnen zowel jong als oud deelnemen aan 
een oefensessie op het circuit. Het uurschema verdeelt de namiddag in sessies, 
die beurtelings volgen. De sessies (of reeksen) worden georganiseerd volgens 
niveau, of volgens het type motorvoertuig (crossmotor, quad of side-car). Op de 
volgende pagina’s van deze folder wordt elke reeks van het uurschema besproken 
en aangeduid op het schema.  
Het is belangrijk de juiste reeks te bepalen volgens uw niveau, zodat er vlot 
getraind kan worden. Een te trage of een te snelle reeks kan zorgen voor 
gevaarlijke situaties voor u en voor uw medepiloten!

Van kleine crossers tot de meest gevorderde piloten, van quads tot side-cars, 
iedereen krijgt er zijn kans om te trainen.

KINDERCIRCUIT

Dit circuit is toegankelijk voor de allerkleinste beginners. Hier wordt de juiste 
techniek van het crossen aangeleerd: leren starten en remmen, het nemen van 
bochten. Daarnaast kan ook hier volop geoefend worden op het leren springen, 
door de aanwezigheid van een kleine tafelberg en 2 whoops. Wanneer er vlot kan 
gecrosst worden op het kindercircuit, is er een mogelijkheid om over te schakelen 
naar het gevorderd circuit. Hier kan deelgenomen worden aan de reeks  
‘Dirtbike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (traag)’. Zie volgende pagina’s voor meer info.

Vanaf welke leeftijd mag er gecrosst worden op het kindercircuit?  
Dit is zeer moeilijk te bepalen en volledig afhankelijk van kind tot kind.  
Motocross is en blijft een risicovolle sport, de keuze is volledig zelf te bepalen. 
Ter info: Vaak wordt een leeftijdsgrens van 5 jaar gehanteerd.

GEVORDERD CIRCUIT

1800m lengte   2 tafelbergen
zand-leemgrond  3 springbergen
combinatie techniek-snelheid 6 whoops

Tarieven afhankelijk van reeksen

KINDERCIRCUIT

300m lengte   1 tafelbergen
zand-leemgrond  2 whoops
dicht bij parkeerzone en toegankelijk voor ouders

Tarief · € 5 per namiddag
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HOE WERKT HET? 

Onderstaand vindt u het uurschema, op de rechterpagina is de uitleg bij elke sessie 
te lezen. Aan de hand van deze informatie kan u de juiste reeks kiezen. 
Bij betaling aan de kassa vermeldt u de gekozen categorie, u ontvangt het juiste 
polsbandje en kan deelnemen aan de voorziene sessies.

Het trainingscircuit wordt ter beschikking gesteld voor piloten 
die een eigen crossvoertuig en eigen materiaal voorhanden hebben. 
Er worden dus geen voertuigen of materialen verhuurd!

13 h 30 > 14 h 00 : Gevorderden + Beginners + 85 cc (snel)
14 h 00 > 14 h 20 : Beginners + 85 cc (snel)  
14 h 15 > 14 h 30 : Dirt Bike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (traag)
14 h 30 > 15 h 00 : Gevorderden
15 h 00 > 15 h 20 : Beginners + 85 cc (snel)
15 h 20 > 15 h 40 : Dirt Bike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (traag)
15 h 40 > 16 h 10 : Gevorderden
16 h 10 > 16 h 30 : Beginners + 85 cc (snel)
16 h 35 > 16 h 55 : Dirt Bike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (traag)
16 h 55 > 17 h 25 : Gevorderden
17 h 25 > 17 h 45 : Beginners + 85 cc (snel)
17 h 45 > 18 h 00 : Dirt Bike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (traag) 
18 h 00 > 19 h 00 : Gevorderden

WOENSDAG

13 h 30 > 13 h 55 : Gevorderden + Beginners 
13 h 55 > 14 h 15 : Beginners + 85 cc (snel)
14 h 15 > 14 h 35 : Quads + Side-cars
14 h 35 > 14 h 50 : Dirt Bike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (traag)
14 h 50 > 15 h 15 : Gevorderden 
15 h 15 > 15 h 35 : Beginners + 85 cc (snel)
15 h 35 > 15 h 55 : Quads + Side-cars
15 h 55 > 16 h 10 : Dirt Bike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (traag)
16 h 10 > 16 h 35 : Gevorderden / Experts
16 h 35 > 16 h 55 : Beginners + 85 cc (snel)
16 h 55 > 17 h 15 : Quads + Side-cars
17 h 15 > 17 h 30 : Dirt Bike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (traag)
17 h 30 > 17 h 55 : Gevorderden 
17 h 55 > 18 h 10 : Dirt Bike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (traag)
18 h 10 > 18 h 30 : Beginners + 85 cc (snel)
18 h 30 > 19 h 00 : Gevorderden + Beginners 

ZATERDAG

Dit is de reeks waarin jonge crossers zich kunnen 
amuseren. Kleine motoren, dirtbikes en  
mini-quads tot 85 cc zijn hier welkom. 
Jeugdpiloten met een crossmotor 85 cc kunnen 
een vrije keuze maken: in deze reeks (traag) of bij 
de ‘Beginners + 85cc (snel)’.

Dirtbike + 50 cc + 65 cc + 85 cc (traag) 

€ 12 per namiddag

Mensen die net beginnen met crossen, die van 
motor veranderd zijn of die gewoon graag rustig 
rijden horen thuis in deze categorie.  
Ook de vrouwelijke crossers zijn er talrijk 
aanwezig. Jongeren met een motor 85 cc kunnen 
kiezen voor deze ‘snellere’ reeks.

Beginners + 85 cc (snel)

€ 13 per namiddag

Dit dè reeks voor gevorderde piloten, de snelle 
rijders. Met een duurtijd van 30 minuten is dit dan 
ook de langste reeks uit het uurschema, goed 
voor een intensieve training.

Opgelet! Verzorg tijdig uw uitlaat!

Gevorderden 

€ 14 per namiddag

Op zaterdag zijn quads en side-cars toegankelijk 
tot het circuit. De aparte reeksen van 20 minuten 
zorgen voor optimaal plezier en een goede 
training. 
 
Opgelet! Verzorg tijdig uw uitlaat!

Quads + Side-cars

€ 12 per namiddag
7



REGLEMENT  Geldig voor alle personen aanwezig bij Zwaanhof
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PARKING & TERREINEN
· Het verkeer van en naar het circuit, alsook op de parking verloopt met alle 
voorzichtigheid en ernst, de snelheid is gelimiteerd tot 10 km/h.
· De parking is geen crossterrein, enkel verkeer van en naar het circuit zijn hier 
toegelaten.
· Er wordt enkel geparkeerd binnen de aangegeven zones.
· Het is strikt verboden door de voetgangerstunnel te rijden met een motorvoertuig.

MILIEU
· Uitsluitend klein huishoudelijk afval (zoals blikjes, plastic flessen) mag in de 
voorziene vuilnisbakken achtergelaten worden. Overige (chemisch) afval zoals 
crossbanden, accu’s, olie en kapotte onderdelen dient u te verwijderen van de 
terreinen.

BENODIGDHEDEN

VERZEKERING
Het is zeer belangrijk te weten dat er geen enkele verzekering inbegrepen is in 
de toegangsprijs. 
In geval van diefstal, ongeval of schade dient de piloot dit aan te geven aan de 
verzekering.

Motorcross = een risicovolle sport!
We geven graag mee dat er ter rade dient gegaan te worden bij uw 
verzekeringsmaatschappij om een passende verzekering af te sluiten voor de 
risico’s van motorcross. Zodat uzelf en uw voertuig verzekerd zijn voor het B.A. 
circulatierisico volgens de wet van 21 november 1989, alsook voor Persoonlijke 
Ongevallenverzekering met het voertuig.

Eventueel kan er een licentie afgesloten bij één van de herkende Belgische 
motorcrossbonden: M.C.L.B., V.M.C.F. of V.M.J.O.
In deze licentie zit een verzekering die volgende kosten dekt:
· Aanvullende ziekenhuiskosten voor uzelf die uw hospitalisatieverzekering niet dekt;
· Lichamelijke schade aan derden, toegebracht door uw fout.
Naast de verzekering zit in deze licentie ook een toegang vervat voor alle moto-
crosswedstrijden die de bond organiseert gedurende het seizoen.
Meer info over deze licenties kan u terug vinden op de website van de bond.

Het is dus zeer belangrijk ten rade te gaan bij uw verzekering voor een 
oplossing op maat!
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HELM

BRIL

NEKBRACE (optioneel)

HANDSCHOENEN

HARNAS

LAARZEN

CROSSPAK

TOEGANGSPRIJS
· De toegang tot het circuit is enkel voor piloten die de toegangsprijs betaald 
hebben, die overeenstemt met hun categorie. 
· De sessies of reeksen worden bepaald volgens cilinderinhoud van het voertuig, 
het soort voertuig en het niveau van de piloot. 

BEKWAAMHEID
· Iedere piloot dient medisch bekwaam te zijn om deze sport te beoefenen.

CIRCUIT
· Het kindercircuit is geschikt voor de allerkleinste beginners en dit dient te worden 
gerespecteerd.
· De piloten worden verzocht niet te stationeren op het circuit, hiervoor is de nodige 
plaats voorzien. Ook de toeschouwer wordt verzocht zich niet te begeven op het 
circuit.

UURSCHEMA
· De woensdag en de zaterdag verschillen in gebruik van uurschema.  
Gelieve het uurschema te respecteren en te kennen!

ALCOHOL EN DRUGS
· Alcohol en drugs is verboden voor piloten die deelnemen aan de trainingen. Dit 
op last van onze gemeentelijke vergunning, verzekering en politie. Bij constatering 
van gebruik van alcohol of drugs wordt de persoon direct geschorst voor deelname 
aan de trainingen.
· Ook het gebruik van drugs door personen die de piloot vergezellen zijn ten 
strengste verboden op de terreinen van Zwaanhof.

GEWELD
· Fysiek en/of verbaal geweld wordt niet getolereerd. Personen die zich hier 
toe verlagen worden door het bestuur van het circuit gezet en uitgesloten van 
deelname aan de trainingen.

BEVOEGDE PERSONEN
· De bevoegde personen hebben het recht: 
 - Om een training op eender welk moment te wijzigen of te annuleren; 
 - Om de toegang van een piloot tot het circuit te weigeren om eender   
 welke reden ook (onbekwaamdheid, slechte uitlaat, onhandelbaar).
· Instructies opgelegd van organisatoren, security of bevoegde personen dienen te 
worden gerespecteerd en nageleefd.

Alle nodige instructies zijn terug te vinden via:
www.zwaanhof.be
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Max. 112 dB(A)

Wij werken heel hard aan een geluidsconforme omgeving, door het respecteren 
van de Belgische geluidsnormen. Elk motorvoertuig aanwezig op de terreinen van 
Zwaanhof dient te voldoen aan de huidigen Belgische geluidsnorm van 112 dB(A); 
dit gemeten volgens de wettelijke voorschriften.

Wanneer opgemerkt wordt dat een voertuig niet voldoet aan de voorgeschreven 
norm, dient een Decibel-killer gehanteerd te worden. Dit systeem wordt in de 
uitlaat geplaatst volgens de voorschriften, en zorgt voor een verkleining van de 
diametrale opening aan de uitgang van de uitlaat. Deze verkleining zorgt voor 
minder geluid en dus ook voor minder overlast. Dergelijke killer is te verkrijgen in 
alle motorzaken, of kan aangekocht worden via het internet voor een schappelijke 
prijs van 20 à 50 euro.
Wanneer vastgesteld wordt bij een volgende training dat dit opnieuw niet in 
orde blijkt te zijn, zijn we genoodzaakt de toegang tot het circuit te weigeren. De 
toegang zal verboden worden zolang de uitlaat niet in orde wordt gebracht.

Maar ook het verzorgen en onderhouden van uw uitlaat kan heel wat 
geluidsoverlast voorkomen. In een uitlaat wordt een teveel aan geluid 
geabsorbeerd door de toepassing van geluidsabsorberend glaswol. Toch 
brandt dit na enige tijd uit door de warmteontwikkeling van de motor. 
Het uitlaatsysteem dient dus op het juiste tijdstip voorzien te worden van 
nieuw, geluidsabsorberend glaswol.

Wij willen benadrukken dat 4-taktmotoren de grootste geluidsoverlast produceren. 
Vorige jaren werd veelvuldig vastgesteld dat quads voorzien worden van een 
niet-genormeerde uitlaat met te grote diameter, met een teveel aan lawaai als 
gevolg. Deze zullen onmiddellijk verplicht worden een Decibel-killer te plaatsen in 
de uitlaat. Maar ook de crossmotoren dienen te voldoen aan de voorgeschreven 
norm, anders worden ook deze de toegang tot het circuit ontzegd. 

Er worden zeer frequent metingen uitgevoerd op het circuit volgens de officiële ‘2m 
max. methode’. 
Meer uitleg over de meting van geluidsoverlast vindt u op volgende pagina.

GELUIDSNORM GELUIDSCONTROLE

Het vaststellen van een te hoge geluidswaarde van een machine gebeurt aan de 
hand van 2 meetmethodes:

2 m max. methode - max. 112 dB(A)
Preventieve geluidsmetingen dienen volgens de methode “2 m max.” gebeuren, 
hierbij wordt de geluidsmeter op 2 m van het raakpunt van de achterband met de 
grond geplaatst in een hoek van 45° naar achter gericht (aan de zijde van de uitlaat)  
en op een hoogte van 135 cm. De meetparameter is het maximum 
geluidsdrukniveau “A” met een “FAST” frequentieconstante. Op de geluidsmeter 
moet de functie “max-hold” geselecteerd zijn.
Tijdens de geluidsmeting moet de motor vanaf vrijloop naar het maximum toerental 
(max RPM) versnellen, door de gashendel snel te openen en vervolgens terug tot 
vrijloop vertragen door de gashendel snel te lossen.

Dynamische methode - max. 100 dB(A)
Tijdens de trainingen kunnen er dynamische geluidsmetingen gebeuren langs de 
buitenrand van het circuit.

De geluidsmeter wordt bij het uitkomen van een bocht geplaatst, aan de buitenkant 
van de bocht ter hoogte waar de ideale rijlijn dicht bij de buitenrand van de piste is 
en waar de machines voluit accelereren vanaf een snelheid lager dan 50 km/h, op 
een afstand van 7,5 m van de rand van de piste, loodrecht op de ideale rijlijn en op 
een hoogte van 1,35 à 2,00 m, de geluidsmeter dient loodrecht naar de ideale rijlijn 
gericht te worden.De meetparameter is het maximum geluidsdrukniveau “A” met 
een “FAST” frequentieconstante.

In geval van twijfel zal de “2 m max. methode” methode doorslaggevend zijn.
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De motor moet lopen in de neutrale stand versnellingsbak. 
Gedurende de geluidsmeting moet de motor van stationair toerental met een rustige beweging 
van het gashandel binnen 1 sec naar vol gas en weer terug naar stationair toerental gebracht 
worden. 
Deze meting dient om veiligheidsredenen te geschieden met ingetrokken koppeling. 
Rijders, waarvan motoren tijdens de  2m Max meting de 116.3 dBa overschrijden, zullen door 
de dienstdoende official of wedstrijdleiding worden gemeld bij de internationale Jury (tijdens de 
teamleidersvergadering, die na iedere manche gehouden wordt) De teamleider van de 
betreffende rijder is verplicht zijn rijder te informeren en hem erop te wijzen de overtreding te 
herstellen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dempers: 
A. Een geluiddempende inrichting moet op deugdelijke wijze aan de uitlaat zijn bevestigd, dit  ter 

beoordeling van de wedstrijdleiding. 
B. Losse materialen om tijdens een meting het geluidsniveau omlaag te brengen zijn verboden. 

 
C Rijders waarvan motoren bij een van beide meetmethoden de gestelde geluidsgrens 

overschrijden zullen eerst van de IMBA afgevaardigde een waarschuwing ontvangen, blijkt dat 
na deze waarschuwing nog niet aan de gestelde eisen wordt voldaan dan zal de IMBA 
afgevaardigde de geluidsovertreding in het internationale juryoverleg brengen waarna 
diskwalificatie voor betreffende manche mogelijk is. 

 
GEDRAG. 
 44.  Onsportief gedrag of  moedwillig hinderen of overgaan tot handtastelijkheden 

(vasthouden/aan kleren of lichaamsdelen trekken gedurende de manche) kan worden bestraft 
met een waarschuwing  t/m  diskwalificatie van de betreffende manche.  De intern. Jury beslist 
over de hoogte van deze Straf na Art.49 
 

 
44a:Overgang naar verdere handtastelijkheden/slaande ruzie, ook na afloop van de manche  

 

Crossmotor

. 
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A l’aide du calibreur, ajuster la valeur : 113,5 dB/A, Réglage coté droit du boîtier 
sonomètre.  
 
Ceci afin de tenir compte de l’incidence de la mousse de protection des souffles (vent). - 
CA 830 en façade 94 dB. sans mousse anti souffle. 
 
Touche Max/min, activer la fonction mémoire --Max— CA 830 Max Hold. 
 
Le sonomètre est opérationnel. 

Présentation des machines. 
Motocycle. 

 

 
 

Quad. 
 

 

Quad
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SAM 4 4 4 4 

DAM  2 2 0 0 
CAM   0  0 0 0 

VMCF  2    4  4 4 
UFOLEP  2 2 0 0 
DMCU  0 2 0 2 
CSEN 2 0 0 0 
NRMF 0 0 0 0 

Voor CAM werd een aparte stemming gehouden, daar zij al 10 jaar lid van IMBA zijn en  
dit jaar geen organisatie hebben worden zij ontheven van de plicht om rijders te sturen indien zij 
kunnen zullen ze zeker rijders naar de wedstrijden sturen. 

 
43.  Geluid: 

Geluidmetingen zijn mogelijk op twee manieren, namelijk de dynamische methode en de 
statische methode. 

43.1. Deense (dynamische) methode: 
Door de daartoe aangewezen official(s) wordt een geschikte plaats voor het meten van 
circuitgeluid gekozen, bijvoorbeeld een acceleratiepunt direct na een bocht (zie onderstaande 
situatieschets). 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens de meting mag het omgevingslawaai de 90 dB(A) niet overschrijden binnen een straal 
van 5 meter rondom het meetpunt. 
De microfoon  van de geluidsmeter wordt geplaatst op een afstand van 7,50 meter onder een 
hoek van 45 graden in de rijrichting van de hartlijn van de meest gekozen rijlijn van de 
deelnemers. 
Rijders waarvan motoren tijdens de dynamische meting de 100 dBa minimaal 3 maal 
overschrijden zullen door de dienstdoende official of wedstrijdleiding worden gemeld bij de 
internationale Jury (tijdens de teamleidersvergadering, die na iedere manche gehouden wordt) 
De teamleider van de betreffende rijder is verplicht zijn rijder te informeren en hem erop te 
wijzen de overtreding te herstellen. 

 
 
 
 

43.2. De statische methode de zgn. 2 m Max methode .  
Hoe deze 2m Max methode uit te voeren: 
Details hoe deze uit te voeren zie onderstaand. 
Meetuitrusting en parameter 
De geluidsmeter dient een klasse 1 of klasse 2 instrument te zijn. 
De geluidmeter dient voor de metingen en na een aantal metingen gecalibreerd (geijkt) te 
worden. De meter dient altijd gebruikt te worden in de slow meetstand. 
Test zijde: 
De meting wordt gedaan achter de motorfiets onder een bepaalde hoek aan de uitlaatzijde. In 
het geval van 2 uitlaten kan aan beide zijden worden gemeten. 
De motorfiets moet rechtop gehouden worden.. 
Welke afstanden moeten worden aangehouden:  Zie tekening. 
Hoe moet de motor worden aangeboden voor meting: 
De motor en uitlaatsysteem moeten voor de geluidtest zijn opgewarmd. 
De afstelling van de motor dient hetzelfde te zijn als tijdens de training en wedstrijd. 

 
 
 
 
 

m 
7,5 m 

. 
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Side car cross 
 

 
Mode Opératoire des mesures. 
- Le cadre gabarit est fixé au sol et représente l’emplacement de la roue arrière de la 

machine à vérifier.  
 
- Les tolérances des distances horizontales et verticales du microphone sont de +/- 2 cm. 
 
-  La machine est présentée au test, le moteur chaud, en fonctionnement au ralenti et 

débrayé, maintenue en position verticale, la roue arrière dans le cadre au sol, la roue 
avant dans l’axe de la roue arrière. 

 
- Position de l’opérateur : devant la machine à droite du guidon, il regarde le microphone, 

une main sur la poignée des gaz. 
 
- Position du pilote ou son assistant : sur l’avant de la machine à gauche du guidon.  
 
Attention - La Boîte de vitesse de la machine doit rester au «Point Mort» et l’opérateur 
devra s’assurer du bon positionnement des appareils. 
 
 
- Pendant 1 à 2 secondes accélérer au régime maximum du moteur. Le temps compte à 

partir de la mise en rotation de la poignée jusqu’à la butée ou la course maximum de 
celle ci.  

 
- Sur l’écran du sonomètre, les valeurs des mesures sont lues directement en décibels 

dB/A. 

Limites des Résultats. 
Pour les Motocycles, Tricycles et Quadricycles, les niveaux nominaux sont les suivants : 

 
- 115 dB/A pour le Moto Cross et les Courses sur Piste, 
- 112 dB/A pour l’Enduro. 

Side-car
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VLAGGEN 

Bij ZWAANHOF Motocross worden verschillende vlaggen gebruikt om een signaal 
of aanwijzing over te brengen naar de piloten.

   GELE VLAG
   Er doet zich een incident voor, u dient uw snelheid sterk te  
   beperken tot 10 km/h. U toont respect voor u medepiloot  
   en rijdt langzaam verder tot wanneer de gele vlag  
   opgegeven wordt.

   Mogelijke incidenten:
   · er is een piloot gevallen;
   · een defecte motor op het circuit;
   · geluidsnorm niet gerespecteerd door de piloot;
   · te gevaarlijk rijgedrag, onbekwaamheid;
   · verplaatsing van piloot naar andere reeks;
   · agressieve piloot (de nodige sancties worden getroffen).
 

   RODE VLAG
   De reeks is afgelopen, een nieuwe reeks zal toegelaten   
   worden op het circuit.

   De rode vlag kan ook gebruikt worden om aan te tonen dat  
   de hulpdiensten nodig zullen zijn.

De reeksen worden dus afgewisseld gedurende de hele namiddag, volgens het 
desbetreffende uurschema. De piloot dient zich 5 minuten voor het begin van zijn 
reeks aan te geven aan de toegang tot het gevorderd circuit.  
Het toegangsbandje (polsbandje) wordt gecontroleerd op validiteit, een geluidstest 
kan uitgevoerd worden indien dit nodig zou zijn.

12



WEGWIJS BINNEN HET DOMEIN  
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kassa

voetgangerstunnel

openbare
toegangsweg

toegang tot
gevorderd circuit

toegang tot
kindercircuit

brasserie

parking piloten

parking 2 toeschouwers

parking 1 toeschouwers

parking bezoekers brasserie

controle
polsbandjes

GEVORDERD CIRCUIT

rijzone piloten

rijrichting toegangsweg

naar het gevorderd circuit

naar het kindercircuit

STAPPENPLAN

1. Aankomst bij ZWAANHOF Motocross 

2. Doorrijden op de toegangsweg tot aan de kassa

3. Inschrijven, categorie kiezen en betalen aan de kassa

4. Verkrijgen van toegangskaart en polsbandje

5. Parkeren binnen de voorziene parkeerzone

6. Naar het circuit begeven met uw voertuig 
(via de geschikte rijzone) om te trainen binnen de door 
u gekozen categorie (zie eerder)

KINDERCIRCUIT
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max. 10 km/h !
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Openingsuren

Woensdag 13u30 - 19u

Zaterdag 13u30 - 19u

Open van 01/03 tot 01/11,
bij goed weer.

Tarieven
per namiddag

Kindercircuit 
50cc + 65cc  € 5
Mini-quads tot 65cc € 5

Gevorderd circuit
50cc + 65cc + 85cc  € 12
Mini-quads tot 85cc € 12
Beginners € 13
Gevorderden  € 14
Quads + Side-cars  € 13

Zandvoordestraat 17   ·   7780 Komen (Ten - Brielen)

0472 88 00 16   ·   0477 06 07 89

www.zwaanhof.be   ·   info@zwaanhof.be

zwaanhof motocross

ZWAANHOF//MOTOCROSS

ZWAANHOF//MOTOCROSS

Open voor de volgende training?
Bekijk de status van het circuit op 

www.zwaanhof.be


