
PARTICULIER REGLEMENT 
 

3e SLALOM VAN ARENDONK 
3 april 2022 

 
 

 
De 3e slalom van Arendonk wordt ingericht door PAK Antwerpen vzw op 3 april 2022. 
Industrieterrein Hoge Mauw – Arendonk 
 
A. PROGRAMMA 
 
TIMING: 
 
19.02.2022 20u00 Verschijning reglement en opening voorinschrijvingen 
30.03.2022 24u00 Afsluiting voorinschrijvingen 
 
03.04.2022 
 Administratieve controle 
  Wedstrijdcentrum op terrein Iemants/Smulders, Hoge Mauw, Arendonk 

 08u30 Opening administratieve controle 
  09u45 Sluiting van de administratieve controle 

 Technische controle 
  Terrein Iemants/Smulders, Hoge Mauw, Arendonk 
  08u35 Opening technische controle 
  09u50 Sluiting van de technische controle 

 Wedstrijd 
  Industrieterrein Hoge Mauw, Arendonk 
  09u00 > 10u30 Verkenningen te voet 
  10u15 Uithangen van de lijst “Deelnemers toegelaten tot de start” 
  10u45 Start eerste deelnemer voor de eerste reeks 

 Uitslagen 
  Officiële einduitslag 30’ na aankomst laatste deelnemer 
  Definitieve einduitslag 30’ na officiële uitslag  

 Prijsuitreiking 
  Wedstrijdcentrum, Terrein Iemants/Smulders 
  30 minuten na definitieve uitslag 
 
 
B. ORGANISATIE 
De 3e Slalom van Arendonk komt in aanmerking voor het VAS kampioenschap Slalom 2022, het 
Slalom kampioenschap PAK-Antwerpen 2022, het Algemeen kampioenschap PAK Antwerpen 2022 
en andere provinciale kampioenschappen 2022. 
 
Art. 1.2 Inrichtende club 

PAK Antwerpen v.z.w. 
 
 Voorzitter Fleurackers Patrick 
 Secretaris Wellens Peter 
 Penningmeester Verhoeven Kristof 

 



Art. 1.3 Officials van de wedstrijd 
Wedstrijdleiding 

Wedstrijdleider Rackham Leo lic. 2022/ 
Adj. wedstrijdleider Janssen Geert lic. 2022/ 
Secretaris Leunens Gwendoline lic. 2022/ 
Relatie deelnemers Annemans Yvo lic. 2022/ 
Hoofd veiligheid Goris Hedwig lic. 2022/430 
Feitenrechter Fleurackers Patrick lic. 2022/ 

 
Sportcommissie VAS 

Voorzitter Janssens Daniel lic. 104 
Leden De Vylder Dick lic. 132 
 Bienstman Didier lic. 137 

 
Technische Commissie VAS 

Verantwoordelijke Houthuys Stefan lic. 265 
Leden Bulen Willy lic. 237 
 Voets Eric lic. 210 
  

 

C. BIJZONDERE BEPALINGEN 
 
 
Art. 1 Inschrijvingen 

Inschrijven kan tot uiterlijk 30 maart 2022 en dit via het inschrijvingsformulier, gepubliceerd op de 
website van PAK Antwerpen (www.pakantwerpen.be). Inschrijven ter plaatse is mogelijk mits een 
toeslag van 10 EUR, te betalen op het inschrijvingsrecht en mits het maximaal aantal inschrijvingen 
nog niet bereikt is. Maximaal 100 deelnemers worden toegelaten tot de start. Prioriteit zal verleend 
worden volgens de datum van inschrijving en de datum van betaling. 
 
Op de dag van de wedstrijd kan ter plaatse een VAS-dagtoelating bekomen worden (30 EUR) bij 
de sportcommissarissen. Hierbij dient men een medisch attest van de huisdokter voor te leggen. 

 
Art. 2 Inschrijvingsrecht, starttoelating, verzekering 

De verschuldigde bedragen dienen voor 31 maart 2022 overgeschreven te worden op rekening van 
PAK Antwerpen met vermelding naam piloot.  

BE44 4368 0602 0145 – BIC KREDBEBB 
 
a. Inschrijvingsrecht 

Het inschrijvingsrecht, te betalen aan de inrichter, bedraagt 30€ per piloot (Promo 25€). In dit 
inschrijvingsrecht zijn alle bescheiden zoals startnummers,… inbegrepen. 

 
b. Starttoelating en verzekering  

De totale startrechten bedragen 15€. (Promo 10€) 
 
Verzekeringsmaatschappij AXA Royale Belge nv polisnummer 700.558.685 
 
 

Art. 3+4 Beschrijving/omschrijving 

De 3e Slalom van Arendonk wordt verreden te Arendonk, over een lengte van  1250m (start tot 
flying finish) 
 
 

Art. 15 Eindnazicht 
Eventuele eindnazichten gaan ter plaatse door. 

 
 
Art. 12+17 Tijden, tussenstanden en eindstand – Officieel uithangbord 

Het officieel uithangbord bevindt zich aan het wedstrijdcentrum. 
Tijden, tussenstanden en eindstand worden bekendgemaakt op het uithangbord. 
Rangschikkingen: algemene rangschikking divisies 1-2-3, algemene rangschikking divisie 4 (klasse 
10), rangschikking per klasse (klasse 1 t/m 9), rangschikking Promo. 

http://www.pakantwerpen.be/


 
 
Art. 19 Prijzen 

De prijsuitreiking zal plaatsvinden volgens de timing in het wedstrijdcentrum en dit ten laatste om 
20u00. 

 
Art. 25 Varia 

Dit particulier reglement is gebaseerd op het sportreglement Slalom. Voor het volledige sport-, en 
technisch reglement, zie VAS sportreglementen en officiële mededelingen 2022. 

Art 26 Alcoholcontrole 
Elke persoon (piloot, copiloot) die deelneemt aan een wedstrijd die onder de verantwoordelijkheid 
van de Vlaamse Autosportfederatie wordt ingericht, kan voor en/of tijdens de wedstrijd 
onderworpen worden aan alcoholcontroles. Deze worden uitgevoerd door een feitenrechter die 
hiervoor door de VAS is gemandateerd. De sportfederatie hanteert een nul tolerantie (0,00 
sportreglement hoofdstuk 4 algemene voorschriften art. 2 punt 6). D.w.z. alcoholgehalte moet 0,00 
promille zijn. Indien de eerste test positief is wordt een tweede test uitgevoerd met het “pijpje” 
zodat de juiste hoeveelheid gekend is. Bij een positief resultaat (piloot en/of copiloot) volgt een 
onmiddellijke buitenwedstrijdstelling van het team. Gebruikt ademtesttoestel: ALCO-Sensor-FST 
serienummer: 071333 en 071328, met ijkingscertificaat, afgeleverd door het Belgisch meetinstituut. 

 
 

 
 
Particulier reglement goedgekeurd op 03/02/2022 onder het nummer B.W.2022.008.0302 door  
Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie.    Aantal blz. : 3. 


