
Richtlijnen 4x4 España Veiligheid en Gedrag

Onze Missie 

Wat wij zoal doen met onze vereniging en aan welke voorwaarden u moet voldoen om aan 
onze tochten te kunnen deelnemen. 

Richtlijnen voor Veiligheid en Gedrag 

• Volg altijd de aanwijzingen van de leden van de organisatie  

• Als u weinig of geen ervaring heeft in het terrein rijden raadpleeg dan eerst de  
organisatie  

• Als u of een van uw passagiers te voet het terrein in gaat, zorg er dan voor dat er  
ruimschoots afstand wordt bewaard in geval van naderende en/of passerende  
auto’s. Kinderen uitsluitend onder begeleiding op het terrein  

• Honden dienen aangelijnd te zijn. Laat geen afval of vuil achter in het terrein  

• Zorg bij reparaties te velde altijd voor een vloeistofdichte ondergrond. Wanneer u  
brandstof of olie bijvult te velde, zorg dan altijd voor vloeistofdichte ondergrond  

• Alle auto ́s moeten voldoen aan de regels van de Spaanse wetgeving, dus met een  
geldig kenteken, keuring en papieren. Nationaliteit van het kenteken, maakt niet uit  

• De chauffeur is in het bezit van een geldig rijbewijs en de auto waarin hij/zij rijdt, is  
minimaal WA verzekerd  

• Uw auto is minimaal voorzien van een deugdelijke en goed werkende:  
Stuurinrichting, Hand- en voetrem, Uitlaat, Remlichten en Vering  

• Zorg ervoor dat er geen losse spullen in de auto liggen  

• Het is ten zeerste aan te bevelen dat de zogenaamde soft-tops voorzien zijn van  
een deugdelijke rolbeugel  

• De auto’s moeten voorzien zijn van deuren, dus geen touw, ketting of koord i.p.v.  
deuren zoals b.v. soms bij een Jeep Wrangler  

• Alleen auto ́s met 4-wielaandrijving worden toegelaten, dus geen 4x2, geen 6  
wielige geen Quads, en geen rupsvoertuigen  
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• Het maximale totaalgewicht van de auto mag niet meer zijn dan 3500 Kg  

• Het is verplicht dat u en uw passagiers tijdens het rijden veiligheidsgordels dragen  

• Rijdt met aangepaste (lage) snelheid  

• Tijdens de dagritten is het verplicht onder handbereik te hebben: reservewiel (op 
spanning), krik en sleepkabel. 

• Zorg ervoor dat u voldoende afstand bewaart ten opzichte van uw rijdende of  
stilstaande voorganger en blijf in uw groep  

• Overtuig uzelf in geval van het op-of afrijden van een helling ervan, dat deze  
alsmede de uitlopers ervan vrij is van andere auto’s obstakels en/of personen  

• Volg uitsluitend de aangegeven route en rijrichting  

 
Lees deze richtlijnen nog eens goed door, want het betreft uw en onze veiligheid, 
“vergissingen” komen helaas nog te vaak voor!  

 

Algemeen 

We gebruiken een roadbook volgens het systeem bolletje-pijltje wat wordt ondersteund 
door coördinaten die staan in het systeem graden, minuten en seconden. Het roadbook is 
slechts ter ondersteuning van de meegeleverde GPX file welke geschikt is voor Garmin 
Explorer apparaten, Tablets en Smartphones. Zie onze rubriek op onze website "GPS 
Advies". 

Tevens is het handig als u een portofoon of 27 Mhz radio in de auto hebt voor de 
onderlinge verbinding, in de meeste gevallen gebruiken hiervoor kanaal 10. 
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Het is niet noodzakelijk dat u Nederlander of Belg bent, iedereen is welkom, maar het 
roadbook is altijd in het Nederlands en onze voertaal is Nederlands. 

Het vertrekpunt is meestal ergens waar we koffie kunnen drinken en we proberen te 
eindigen op een plek waar we de lunch kunnen gebruiken (eigen rekening). 

Onderweg wordt er gestopt voor een pauze alwaar we allen weer tezamen komen en het 
vertrek hiervan is dezelfde als vanuit het startpunt.  

Iedereen die meegaat doet dit op eigen verantwoording en de organisatie is nooit 
verantwoordelijk voor schade aan uw auto of letsel van personen. 

Ook de verkeersboetes zijn voor uw eigen rekening en wij gaan er vanuit dat u uw 
gezonde verstand gebruikt. 
Iedereen respecteert elkaar, ons gastland met zijn verkeersregels, de natuur en omgeving 
en zijn bewoners en de normaal geldende omgangs- en fatsoensnormen. 

Als u rookt doe dit dan niet als u in de natuur staat en houdt rekening met anderen. 
Gebruik geen of weinig alcohol. 
Als we stoppen parkeer dan niet in het droge gras. De hete uitlaat of katalisator kan brand 
veroorzaken. 
Laat geen rommel achter en controleer voor het wegrijden of u niets vergeten bent. 
Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie. 
De organisatie kan altijd zonder opgave van redenen personen of voertuigen weigeren van 
deelname. 

 

In het weekblad DE WEEK staan regelmatig onze aankondigingen en reisverhalen en ook 
in weekblad HALLO staan we vermeld onder de noemer: Clubs Costa Blanca. 
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