De Groene Code Land Cruiser Club
Een van de voordelen van het bezit van een Land Cruiser is dat wij de mogelijkheid hebben
om op plekken te komen, die voor anderen moeilijk of niet te bereiken zijn. Als wij dit ook in
de toekomst willen blijven doen, zullen we ons moeten bedenken dat dit alleen haalbaar is
indien wij bewust omgaan met onze omgeving. Dat doen wij door ons strikt aan onze eigen
Groene Code te houden.
1. Wij wissen onze sporen uit - letterlijk. Wij repareren uitgereden sporen achter ons en
wij schuiven de modder van de rijweg af als wij uit het bos komen.
2. Wij rijden met auto's die geen olie of uitlaatgassen lekken en waar geen zwarte
rookgordijnen uit komen.
3. Wij voeren onze troep af.
4. Als wij in groepen op de weg rijden, dan laten wij laten andere weggebruikers tussen
ons in rijden, wij laten ze in- en uitvoegen en wij laten ze voorgaan.
5. Wij houden onze honden, kinderen, uitlaten, geluidsinstallaties en wat er nog meer
lawaai kan maken in bedwang - ook buiten bewoond gebied. Luide muziek blijft
binnen onze auto. Wie in een 'boombox' wil rijden, moet lid worden van een Honda
CRX club.
6. Wij laten de hekken open die open staan en sluiten alle hekken die dicht waren
zorgvuldig achter ons nadat wij gepasseerd zijn. Wij openen geen hekken of andere
barrières die kennelijk tot doel hebben om passanten te weren.
7. Wij wijken niet af van bestaande routes af. Wij creëren geen nieuwe paden door
naast bestaande te rijden (je sporen zullen namelijk weer door anderen worden
gevolgd)
8. Wij intimideren niet en wij showen niet. Wij denderen niet met tientallen auto's
achter elkaar door kleine dorpjes, niet in Nederland en niet elders. Zo nodig houden
wij halt en sturen de wagens in kleine groepjes langzaam rijdend door dorp of streek.
9. Als de plaatselijke koddenbeier vindt dat wij ergens niet horen te zijn, dan heeft de
plaatselijke koddenbeier altijd gelijk. Als de plaatselijke koddenbeier ongelijk heeft,
dan treedt automatisch de eerste zin in werking. Wij gaan nooit in discussie met
koddenbeiers.
10. Als wij als groep bij een horecagelegenheid aankomen, dan houden wij er rekening
mee dat er ook andere gasten zijn, die mogelijk niet weten wat een Land Cruiser is en
die het niet interessant of zelfs maar grappig vinden wie er fout is gereden of wie er
heeft vastgezeten. Wij domineren geen cafés of terrassen, wij houden onze kinderen
in de gaten en onze honden aan de lijn.
11. Wij respecteren de rechten van anderen. Wij geven fietsers, wandelaars, ruiters,
boeren en bewoners de ruimte en/ of wij passen de snelheid aan. Wij voorkomen
stofwolken en opspattend water of modder. Wij gaan rustig even in de berm staan
om dat paard met die ruiter of die mountainbikers voorbij te laten gaan.
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12. Wij houden rekening met flora en fauna. Wij rijden niet door jonge aanplant en wij
laten geen dieren schrikken.
13. Wij houden ons aan de verkeersregels. Wij hebben geen belang bij het irriteren van
andere weggebruikers.
14. Als wij onze wagens parkeren, dan is dat zoveel als ter plaatse mogelijk is uit het
zicht. Als wij parkeren, dan kan iedereen er langs, ook de streekbus en de boer met
zijn combine.
15. Wij zeggen de boer, de politieagent, de boswachter, de campingbeheerder, de
meneer van het overpad, de brugwachter, de café eigenaar en de plaatselijke
dorpsschone vriendelijk gedag. Wij steken onze hand op, wij glimlachen en wij
zeggen dank je wel.
16. Als wij onderweg iets beschadigen, dan repareren we het. Wij dichten de gaten, wij
zetten het overeind, wij maken het schoon, wij zoeken de eigenaar, wij
verontschuldigen ons en wij stellen de eigenaar/pachter/beheerder schadeloos.
17. Wij zijn geen soldaten en wij zijn geen militaire terreinwagenclub. Behalve af en toe
een verdwaald legerjack of een toevallige groene overall zijn bij evenementen geen
militaire kledij of -tekens, met name zaken als baretten, rangonderscheidingstekens,
medailles of insignes te zien.
18. In verre landen geven wij geen ‘cadeaus’. Aan niemand. Dus ook niet aan dat
schattige Berbermeisje dat zo parmantig Frans spreekt.
19. Wij voeren geen vlaggen. Geen nationale vlaggen, geen clubvlaggen, geen vlaggen
van sportclubs, geen vlaggen van politieke partijen, geen 'rebel' vlag, geen Japanse
oorlogsvlag, geen vlaggen van Zeehondencentrum Texel, geen reclamevlaggen.
20. Wij kraken andere merken terreinauto's niet af. Grappig bedoelde stickers waren
grappig in 1989. Sommige mensen hebben LandRovers of Jeeps als hobby, andere
mensen Land Cruisers. Dat is niet beter en dat is niet slechter. Wen er maar aan.
21. Wij zijn de Land Cruiser Club. Op onze bijeenkomsten nemen wij geen
terreinmotoren, drones, trompetten, pony’s, stuntvliegers, super soakers,
hovercrafts, mountainbikes, kano's, trikes, vechthonden, jetski’s, deltawings,
ultralight vliegtuigjes, luchtbuksen, kruisbogen, parapenten, modelboten, vliegtuigen of -helikopters, dwergpoedels, trampolines, vuurwerk,
heteluchtballonnen, quads of wat er nog meer aan verschrikkelijks van of uit
aanhangers en kofferbakken kan komen mee. Laat het thuis – daar zijn andere clubs
voor.
Wij zijn hier nooit geweest.
Zó mogen wij misschien nog eens ergens terug komen.

2/2

