
                                                                                                                     
 
ONK @ RES Axel 10 april 2022 
Van harte welkom op het RES circuit voor de ONK wedstrijden: 

 
• Aanmelden zaterdag 9 april tussen 17.00 en 21.00 uur 

aan de grijze unit. 
• Overnachten € 10,- per voertuig. 

(geen stroom, wel toiletten en verlicht rennerspark) 
• Hek sluit zaterdag 9 april om 22.00 uur. 
• Aanmelden zondag 10 april vanaf 7.00 uur  

aan de ingang. 
• Inschrijving rijder = bandje rijder en 1 monteur. 
• Bezoekers € 5,- entree. 

 

Graag aandacht voor de onderstaande punten: 

Parkeren op aanwijzing van de organisatie/RES,  

achteruit parkeren met de voorzijde van het rijdende voertuig 

richting verharde weg. Dit ivm veiligheidsregels. 

 Milieumat verplicht!   

 Het is ten strengste verboden om het terrein 
van onze buren (Golfclub) te betreden.   

 Huisvuil (huisafval) in de desbetreffende vuilbakken aub. 

 Oude banden kunnen niet worden achtergelaten!! 

 Op zaterdag & zondag mogen  
motoren draaien tussen 9.00 – 18.00 uur 
(dus niet vóór 9 uur starten aub!!) 

 U bezoekt het RES terrein op eigen risico.  
Raadpleeg ook onze RES huisregels. 

Namens stichting RES & de wedstrijdleiding van de KNMV,  
wensen we u sportieve wedstrijden en een gezellige dag op  
ons circuit. Veel succes gewenst !                                             

  
 

ONK @ RES Axel 10th of April 2022 
A very warm welcome at our RES circuit,  for the ONK  competition:  

 
• Welcome open Saterday April 9th from 5pm till 9 pm 

at the grey unit. 
• Camp € 10,- 

(no electricity, but toilets and a lit paddock) 
• Gate will be closed Saterday April 9th at 10pm. 
• Welcome open Sunday April 10th from 7am at the entrance. 
• Rider = ribon rider and 1 mechanic 
• Visitors € 5,- entrance. 

 
Please pay attention to our following rules: 
 For safety reasons: you have to park backwards,  

with the front of the car/mobilehome to the road. 
 Please use a milieumat, mandatory. 

 It’s forbidden  to entre the parc of our neigbours “Golftrack”.  

 Garbage / waste in the appropriate containers  please. 

 You can’t leave old (cross) tires. 

 At Saterday & Sunday you can start your engines between  
9am – 6pm.    
(please don’t start before 9am) 

 You’re visiting RES Axel on your own risk. 
See our RES house rules. 

 
On behalf of Stichting RES & KNMV,  
we wish you a  sportive competitionday & have a fantastic day  
at our track. Good luck !!    

 


