
Terug voor de toekomst - het Elefantentreffen  

De klok tikt door, het is tijd om van het verleden te leren en om de toekomst van het E.T. 
veilig te stellen. 
Vanaf het jaar 1977 heeft het evenement wegens vergelijkbare ontwikkelingen de locatie 
Nurnbergring moeten verlaten. 
Daarna werd het concept van het treffen succesvol gewijzigd en beleefde het E.T. (na 10 jaar op de 
Salzburgring) op de huidige locatie Thurmansbang-Solla/Loh de stabielste fase van haar lange 
bestaan. 

 
Om het E.T. als treffen voor motorrijders te behouden heeft de BVDM al enkele jaren opgeroepen 
om uitsluitend met motorfiets of zijspan te komen. 
Alleen hetgeen met motorfiets of zijspan vertransporteerd kan worden is bij het wereldwijd 
grootste winter-motortreffen welkom. 
 

Met als motto “Terug voor de Toekomst” heeft de BVDM tot een 7 punten plan besloten: 

1. Aanreis en deelname voor motorrijders op 2of 3 wielen en trikes op basis van 
motorfietskenteken zijn toegestaan. 
De parkeerplaats in Solla is alleen bestemd voor personenauto’s van bezoekers uit de 
omgeving, vrachtwagentjes, busjes of auto’s van deelnemers zijn niet toegestaan. 

2. Twee- en driewielers moeten ook op het terrein verzekerd zijn en een geldig kenteken 
hebben. Voertuigen zonder kenteken worden niet getolereerd, deze worden ter plaatse in 

beslag genomen en worden pas na het afloop van het treffen vanaf 1 Februari tegen 
betaling van kosten weer vrijgegeven. 

3. Op de toegangsweg vanaf Solla geldt een maximum snelheid van 30 km./uur en 
helmplicht, op het treffen geldt stapvoets als maximum snelheid. 
Bij overtreding kan het voertuig ter plaatse in beslag genomen worden en zal na het treffen 
op 1 Februari pas weer worden vrijgegeven. 

4. Al vanaf het weekeind voor het treffen is het terrein met bouwhekken afgezet. 

Toegelaten worden dan alleen motoren op 2 of 3 wielen (en eerder genoemde trikes). 
Vrachtwagens, bestelwagens of personenauto’s kunnen langs de toegangswegen niet meer 
worden gelost. 
Langs de toegangswegen geldt een absoluut stopverbod, in de dorpen Solla, Loh en 
Kohlberg geldt tevens een parkeerverbod. Overtredingen worden 24 uur per dag door de 
politie gecontroleerd. 

5. De tot het weekeind voor het treffen opgebouwde groepstenten worden niet geaccepteerd 
en dienen per direct afgebroken te worden, bij niet naleven hiervan worden de tenten op 
kosten van de eigenaar afgebroken. 

6. Vroegtijdig afbakenen van tentplaatsen is niet toegestaan, de afbakening zonder dat er 
tenten staan mogen door andere deelnemers of de organisatie worden weggehaald. 

7. Vuurwerk, carbidkanonnen, sirenes en dergelijke zijn verboden en worden bij het betreden 

van of op het terrein in beslag genomen. 

Diegene die gebruik maakt van illegaal naar binnen gesmokkelde attributen die 
geluidsoverlast veroorzaken (zoals o.a. hiervoor beschreven) wordt per direct tot vertrek 
gemaand. 

De BVDM vraagt iedere deelnemer zich beslist te houden aan deze regels. 
Deze maatregelen zijn helaas nodig en veroorzaken voor de organisatie niet onbelangrijke extra 
kosten. Toch hopen we hiermee het karakter van het treffen terug te draaien en het 
Elefantentreffen als winter motortreffen voor de toekomst veilig te stellen. 


