
 
 
 
  

AANVULLEND REGLEMENT 

OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP ENDURO 2016 
Dit door de KNMV goedgekeurde Aanvullend Reglement dient uiterlijk een week voor het evenement 

gepubliceerd te worden op de website van de organisator en KNMV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plaats: Harfsen datum: 28 & 29 oktober 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Naam van het evenement      : KNMV Open Nederlands Kampioenschap Enduro 
Deelnemers : * KNMV Enduro startlicentiehouders 

* Deelnemers met een Euro- of Internationale licentie van 
    een bij de FIM Europe of FIM aangesloten bond 
Klassen : Inters, Nationaal, Dagstartlicentie.      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       2. Organisatie 
Naam   : St. Motorsport Harfsen 
Adres   : Molenbeek 2 
Postcode/Plaats : 7245 BG  Harfsen  
Tel.nr.   : -- 
E-mail   : info@motocrossharfsen.nl  Website: www.motocrossharfsen.nl       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       3. Officials  
Juryvoorzitter    : Jos Arends  
Wedstrijdleider   : Wilco Bruijn 
Hoofd Techniek   : Jan Klein Brinke 
Starter(s)    : Maaike Witzel 
Hoofd Tijdwaarneming  : Marthijn Wagenaar 
Arts     : Roel Horstra 
Milieuofficial    : Marcel van Linde 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in de KNMV Motorsport-, 
Enduro-, Tucht- en Milieu- reglementen en dit Aanvullend Reglement. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       4. Wedstrijdsecretariaat tijdens het evenement 
Adres    : Deventerdijk 7 (LET OP)!! 
Postcode / Woonplaats  : 7217 SC  Harfsen 
Tel.nr     : 0575-431660 (clubhuis MC Hamac) / 06-53185848 
 
Routebeschrijving (evt. als bijlage) : Snelweg A1 (E30) Afslag 23 Deventer 
       Provinciale weg N348 richting Zutphen / Lochem 
       Na ong. 1 km. Provinciale weg N339 richting Harfsen 
       nemen, daarna wordt de route naar het circuit/paddock 
       via bebording aangegeven. 
Wedstrijd contactpersoon  : Ap Enderink  
GSM telefoonnr. contactpersoon : 06-53185848 
 
Deze ‘tweedaagse’ ONK valt samen met de finalewedstrijd van het EK Enduro en is ondergeschikt aan 
dit evenement. Voorinschrijving: deelnemers dienen zich vooraf in te schrijven bij de organisator 
d.m.v. het sturen van een e-mail naar: info@motocrossharfsen.nl o.v.v. naam, klasse en 
rijnummer. 
 
Aanmelding deelnemers wedstrijdsecretariaat: donderdag 27-10-2016 van 09.00 uur tot 18.00 uur. 

• Op dit ‘tweedaagse’ evenement is art. 9 van het KNMV Enduro reglement van toepassing 
(bepalingen meerdaagse evenementen). 

• Zie ook art. 11.2.1 van het KNMV Enduro Technisch reglement. 

• In geval van twijfel / verwarring prevaleert het EK Enduro reglement. 



 
 
 
 

      Attentie:  

 Bij niet deelnemen van het evenement is men verplicht om zich tijdig schriftelijk (e-mail) af te 
melden bij de organisator! 

 
            5. Inschrijfgeld 

    Het inschrijfgeld dient vooraf aan de organisator betaald te zijn. Het inschrijfgeld voor deze 
    ‘tweedaagse’ bedraagt € 75,= (per dag € 37,50). Dagstartlicenties dienen vooraf op de KNMV 
     website te zijn aangevraagd (let op: dus 2 dagpassen aanvragen)!. Houders van een KNMV  
     offroadlicentie krijgen 2 knipjes in de kaart (mits het max. aantal van 3 nog niet verbruikt is). 
  
 Merkenteams / Clubteams / Handelaarteams: inschrijfgeld € 10,= per team per dag.  
 

Bankdetails: St. Motorsport Harfsen / IBAN NL89RABO0334859816 o.v.v. naam, klasse rijnummer. 
 
Conform art. 6.6 van het KNMV Enduro reglement dient het inschrijfgeld uiterlijk voor 20 oktober a.s. 
betaald te zijn. Bij te late betaling (aan de inschrijftafel) mag de organisator een toeslag van € 10,= per 
dag bovenop het inschrijfgeld berekenen.  

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. Technische controle en keuring  (deelnemer eerst inschrijven, dan technische keuring)  
     Plaats     : donderdag 27 oktober 2016  
     Aanvang keuring    : van 09.00 uur tot 18.30 uur   
    (let op: tot uiterlijk 18.15 uur kunnen motoren ter keuring aangeboden worden)  
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7. Wedstrijdgegevens 

Totaal te rijden afstand Inters   : +/- 270 km 
Totaal te rijden afstand Nationalen  : +/- 180 km  
Totaal te rijden afstand Daglicentiehouders : +/- 180 km 
Maximale wedstrijdtijd Inters   : 7 uur en 15 minuten / excl. 15 min. pré-finish/dag 1 
Maximale wedstrijdtijd Nationalen   : 4 uur en 50 minuten / excl. 15 min. pré-finish/dag 1 
Maximale wedstrijdtijd Daglicentiehouders : 4 uur en 50 minuten / excl. 15 min. pré-finish/dag 1 
Aantal ronden Inters    : 3  (4 proeven per ronde) 
Aantal ronden Nationalen    : 2  (4 proeven per ronde) 
Aantal ronden Daglicentiehouders   : 2  (4 proeven per ronde) 
        
Starttijd eerste deelnemer : na vertrek laatste EK deelnemer  
Exacte starttijden voor het ONK wordt later bekend gemaakt / volgorde: starten op scratchstand 
 
Aan het eind van dag 1 dienen alle wedstrijdenduromotoren weer in parc fermé geplaatst te 
worden. Zie bullets (*) bij alinea 4. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Prijzen 
De organisator stelt de navolgende prijzen ter beschikking: per dag voor elke klassenwinnaar 1 x 
beker; dit geldt ook voor de club-, merk-, en handelaarteams. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aanvullende bepalingen 

• Te allen tijde dienen de enduromotoren op een milieumat te staan (dus ook in parc fermé). 

• Aggregaten dienen ook op een milieumat te staan. 

• (O)NK deelnemers die willen overnachten op het circuit betalen € 20,= per voertuig. Vanaf 
dinsdag t/m zondag kan dan overnacht worden, incl. gebruik maken van de faciliteiten. 

 
plaats: Harfsen                     goedgekeurd door de KNMV 
          11-10-2016 / MPE 

datum: 08-09-2016       
naam en handtekening secretaris organisatie:  
  

     Wim Lubbers / digitaal: 08-09-2016 / update: 11-10-2016 
 

KNMV Sport / Postbus 650, 6800 AR Arnhem tel.: (026) 352 85 15 - fax: (026) 352 85 22 / e-mail: sport@knmv.nl - website:    www.knmv.nl 


