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STAPPENPLAN AFSLUITEN VAN HET TERREIN 
 
Aangezien er geen continue bezetting van de faciliteit is,  
zorgen we op een andere manier dat onze leden vrije toegang 
hebben tot de club. 
 
De eerste stap is het befaamde "blauwe hekje", het kleine 
stalen toegangshekje van de MACH.  
Met ingang van 2019 werkt dit slot via de Locksmart app. 
 
Bij de meeste leden is het bekend dat we een gezamenlijke 
oprit delen met zowel het waterzuiveringsbedrijf alsook met 
het boerenbedrijf naast ons. Deze oprit wordt afgesloten in 
de namiddag/avond middels 2 grote toegangshekken. Eén 
groot hek dat grenst aan de Cruquiusweg en één hek 
halverwege de oprit naar de MACH toe, in de volksmond "het 
hek van de boer". 
Doorgaans worden deze 2 hekken afgesloten door de boer in 
de namiddag/avond, echter komt het regelmatig voor dat de 
hekken niet gesloten worden door de boer/waterzuivering. 
 
Nu kan het voorkomen dat je als lid graag wilt gaan rijden of 
sleutelen tot later op de dag (let wel op, brandstofmotoren 
mogen niet meer gestart worden na 17.00 uur gedurende de 
hele week!). Normaal gesproken zou men het terrein moeten 
verlaten wanneer de boer/waterzuiveringsbedrijf de beide 
grote hekken af gaat sluiten in de namiddag of avond.  
Echter hebben we sinds 2017 sleutelkastjes gemonteerd op 
deze 2 hekken, die de mogelijkheid bieden om de grote 
hekken zelf te sluiten, zonder tussenkomst van de boer (of 
andere partij).  
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Vertrek je op een later tijdstip en heeft de boer het terrein 
reeds verlaten, of twijfel je daarover, sluit dan ALTIJD de 2 
grote hekken af. Bij twijfel altijd afsluiten dus! 
Dit is zeer eenvoudig te doen middels de sleutelkastjes i.c.m. 
de elektronische hangsloten en geeft dus geen excuus om het 
niet te doen. 
Het terrein moet altijd worden afgesloten indien de laatste 
persoon het terrein verlaat (3 sloten totaal). 
 
Op dezelfde manier kunnen de 2 grote hekken ook geopend 
worden en kan een lid in de ochtend eveneens het terrein 
betreden. 
 

Procedure afsluiten terrein:  

-Controleer of je de laatste persoon bent op het terrein. 

Gastrijders dienen het terrein te verlaten indien het laatst 

overgebleven lid het terrein verlaat. 

-Controleer de faciliteit of deze veilig en netjes wordt 

achtergelaten 

-Noteer bijzonderheden en informeer het bestuur hierover 

-Open de app op je telefoon voor het afsluiten van het 

hangslot van "MACH" 

-Open vervolgens het hangslot middels de app 

-Sluit het hekje en bevestig het hangslot en sluit het hekje 

-Rij naar het eerste grote toegangshek "Grey Gate MACH" 

(circa ter hoogte van het fietspad langs HBC voetbalclub) 

-Sluit het toegangshek 
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-Open de Locksmart app en klik op "Grey Gate MACH". Open 

het hangslot en doe het deurtje open. 

-Haal de sleutel uit het geopende sleutelkastje. De sleutel zit 

aan een kabeltje. 

-Sluit het grote toegangshek door middel van de sleutel uit 

het sleutelkastje en doe de sleutel weer terug in het kastje en 

sluit deze met het hangslot. 
 

Herhaal dit proces voor het andere grote toegangshek (Green 

Gate MACH) aan de Cruquiusweg. Dit kastje werkt ook via de 

Locksmart app. 

Let wel, bij dit hek dient er een paar meter omgelopen te 

worden na afsluiten. Dit is zeer eenvoudig te doen en wijst 

zich vanzelf. 
 

 

Wanneer je je alleen of met een groepje andere leden op het 

terrein bevindt, zorg niet voor overlast, maak geen herrie, 

overtreed de huisregels en de geluidsregels van de club niet, 

ga met zorg om met de gehele faciliteit en maak geen 

misbruik van de vrijheid die de leden gegeven wordt. 

Dit voorrecht en deze vrijheid is alleen voorhouden aan 

leden. Niet-leden hebben geen recht om zelf af te sluiten, 

tenzij anders bepaald door bestuur. Faciliteer dit ook niet als 

lid. Als laatst aanwezige lid draag je zorg dat het terrein wordt 

afgesloten. Indien er gastrijders zijn en de gastrijders hebben 
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geen token opgestuurd gekregen van het bestuur, dan dient 

iedereen het terrein te verlaten en dient het laatst 

vertrekkende lid het terrein af te sluiten. Communiceer dus 

duidelijk met de overgebleven mensen op het terrein! 
 
 
Eveneens; parkeer netjes en hinder zo min mogelijk het 
passerende werkverkeer. Parkeer je auto dus voldoende in de 
grasberm en geef genoeg ruimte voor brede vrachtwagens en 
landbouwvoertuigen. Wees zo vrij om ook anderen hier op te 
wijzen wanneer hinderlijk parkeren geconstateerd wordt. 
 
Kortom, laten we deze vrijheid omarmen en dit respecteren 
en zorgen dat we het terrein verantwoord verlaten. 
 
 
Heb je vragen, wil je uitleg of begeleiding hierin, schroom niet 
en neem contact op met het bestuur of een vrijwilliger.  
 
Veel raceplezier! 
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Stappenplan installatie app geautomatiseerd 
hekslot MACH 

 
Stap 1: Controleer of je bluetoothfunctie aan staat. Zo niet? 
Zet deze aan. 
 
Stap 2: Zet locatievoorziening/GPS-functie aan van je 
telefoon. 
 
Stap 3: Download de volgende app in de Appstore of 
Playstore: LockSmart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 4: Open de app en klik op “Maak een account aan met 
Email” 
 
Stap 5: Vul de volgende gegevens in: 

- Voornaam 
- Achternaam 
- Mobiele nummer (Welke je ook aan de MACH hebt 

gegeven) 
- Email (Welke je ook aan de MACH hebt gegeven 
- Nogmaals hetzelfde Email adres 
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- Een eigen wachtwoord (Deze kunnen wij niet zien) 
- Nogmaals ditzelfde wachtwoord 

 
Klik hierna op “Maak account aan” 

 

Stap 6: Als de contributie betaald is en al je gegevens zijn 

verwerkt, ontvang je een SMS met je token-link erin (dit 

zullen in totaal 3 losse SMS-en zijn, omdat we 3 hangsloten 

gebruiken voor toegang van het terrein). Als je hierop drukt 

word je verwezen naar de site van het systeem. 

Open in totaal alle 3 de SMS-en en volg elke keer dezelfde 

handelingen vanaf stap 6. 
 

Stap 7: Druk op accepteer uitnodiging (Accept Invitation). 
 

Stap 8: Als je alles doet volgens dit stappenplan wordt je 

automatisch verwezen naar de LockSmart app. 

 

Stap 9: Accepteer alle autorisatieverzoeken van de app. 

Zonder het verlenen van autorisatie zal de app niet consistent 

werken. 
 

Stap 10: Boven “Add Lock” komt na 10 seconden ongeveer 

“MACH entrance gate” te staan. Klik hier op. 
 

Stap 11: Vouw het rubberen flap die beschermt tegen ernsige 

regenval omhoog en deze zijn tijdelijk te borgen aan 
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magneetjes boven het sleutelkastje. Op deze manier is het 

hangslot zichtbaar. 

 

Stap 12: Druk kort op de onderkant van het slot om het 

“Bluetoothlampje” te laten knipperen. Deze wordt blauw op 

het slot. Het is een klein knopje, dus voorzichtig indrukken. 

Verwijder het rubber omhulsel van het slot NIET. Dit dient te 

blijven zitten om te zorgen dat het slot waterdicht blijft. 

 

Stap 13: Als het goed is heb je een slotje op je beeldscherm. 

Onder het slotje staat nu “Zoeken”. Zodra dat balkje weg is, 

en boven het slotje wordt een batterijpercentage zichtbaar, is 

het slot verbonden met je smartphone. 
 

Stap 14: Druk nu op het slot wat wordt afgebeeld op het 

scherm van je smartphone. Het slot gaat nu open. 
 

Stap 15: Na het openen van het toegangshek, sluit ALTIJD het 

hangslot i.v.m diefstal van het slot, invallende regen, hoger 

batterijverbruik van het slot. Sluit het slot dus altijd wanneer 

het hekje geopend is. 

Het slot niet dichtklikken is tegen de regels. Vergeet dit dus 

niet. 
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Stap 16: Mocht je de laatste zijn die weggaat van de club. 

Zorg ervoor dat de sloten weer dicht zijn als je de hekken 

sluit. 
 
 

Problemen met openen? 
 

-Controleer of bluetooth aan staat op je smartphone. 

-Controleer of locatievoorziening/GPS-functie aan staat. 
-Controleer je internetverbinding van je smartphone. 

-Mocht het slot niet open gaan, druk dan opnieuw kort het op 

het knopje onderaan het hangslot. Het LED-lampje zal weer 

branden en het slot is weer te openen. 
 

Nog steeds problemen? 

-Sluit bluetooth functie op de telefoon en open deze weer 

opnieuw. 

-Sluit de Smartlock app in je takenbalk en open deze weer 

opnieuw. 

-Ga naar telefooninstellingen. Ga naar het menu bluetooth-

instellingen. Ga naar gekoppelde bluetooth-apparaten, zoek 

het slot op in de lijst genaamd "BLE Padlock". 

Wis/verwijder/vergeet de connectie, zodat deze uit de lijst 

van gekoppelde bluetooth-apparaten verdwijnt. Sluit de 

Locksmart app en open de app weer opnieuw. Het slot zal 

hierna weer opnieuw verbinden met de telefoon. 
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-In het ergste geval; de-installeer de app en installeer 

opnieuw. Log in met je bestaande inloggegevens en probeer 

opnieuw het slot te openen. 
 
 
 
 


