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HANDBOEK: 
Deelnemen aan de JUNKYARDRACE 
Deze handleiding is er voor om de teams/equipes te helpen bij hun deelname aan de Junkyardrace 
racen, racen is leuk, maar wat moet je allemaal regelen? 

Stap 1: Vrienden 
Kijk om je heen in je vriendengroep of je echte piston heads kan vinden die met jou de strijd aan willen 
gaan om te gaan deelnemen aan races. Controleer of ze hun Nederlands rijbewijs B hebben. Een 
racelicentie hebben ze niet nodig. Op de racedag haal je zelf een daglicentie om deel te mogen nemen 
aan de Junkyardrace races. Je wilt minimaal een groep van 3 en maximaal een groep van 6 mensen 
hebben die actief meedoen (rijden) tijdens de Junkyardrace. Dit is ideaal om de kosten te delen en te 
voldoen aan de verplichtingen zoals genoemd in het reglement waaronder het tijdig wisselen van 
coureurs tijdens de race. 

Stap 2: Inschrijven 
Ga naar de website, www.jyr.nl, en schrijf je in voor het evenement. De kosten voor deelname bedragen 
€1050 per team + €150 borg voor het tanken. 

Stap 3: Voorbereiden 
Neem rustig alle documenten door die beschikbaar zijn op de website en de documenten die je krijgt 
zodra je je hebt ingeschreven en nodig hebt om te mogen deelnemen aan de races. Het reglement is het 
belangrijkst. Daarnaast is er ook een handboek beschikbaar die je helpt om een auto te bouwen. Kijk 
voor alle documentatie op de website: www.jyr.nl. 

Stap 4: Team meeting / De kroeg in 
Ga zitten met je team en ga brainstormen over met welke auto je wilt gaan deelnemen en hoe je hem 
wil gaan pimpen voor het thema. 

Stap 5: De auto bouwen 
Pak het Junkyardrace racer handboek en reglement erbij en bouw die Junkyardrace racer!!! 

 

 
Tip! Voor vragen kun je ons altijd bereiken via e-mail als je vragen hebt!! 
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Stap 6: Afreizen naar het circuit 
De avond voor de race mag je al arriveren op het circuit, maar ook de ochtend van de races mag je 
arriveren. Vergeet niet je eigen rijbewijs en die van je vrienden!! Eenmaal op het circuit word je 
verwezen naar je (sleutel)plek in een pitbox, deze deel je met ander teams! 

Stap 7: Startbewijs halen en keuren van auto en kleren 
Ga met je Junkyardrace racer en je gehele team naar de keuring. Alle coureurs halen daar hun 
startbewijs en ondertekenen de inschrijving. De monteurs gaan daarna met de auto en alle kleding van 
de coureurs naar de technische keuring, die controleren of alles veilig en volgens, in overeenstemming 
met, de reglementen is gebouwd. 

Stap 8: En nu het tijdschema volgen, je bent klaar om te racen! 
Gefeliciteerd, je ben nu coureur voor 1 dag! Kijk goed na het tijdschema voor waar je je moet melden en 
waar je wanneer moet zijn. 

Have fun! 
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