
  

AANVULLEND REGLEMENT 

JEUGD ENDURO KAMPIOENSCHAP 2017 

 
Dit door de KNMV goedgekeurde Aanvullend Reglement dient uiterlijk een week voor het 
evenement gepubliceerd te worden op de website van de organisator en de KNMV.  
 

 
Plaats: Rilland datum: 08-04-2017  
 

 
1.  Naam van het evenement :   NK Jeugd Enduro 

Deelnemers:     KNMV startlicentiehouders  
 
 Klassen:  JE1, JE2, dagstart, Dames     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       2. Organisatie  
Naam    : Motor Enduro Vereniging Zeeland (MEVZ)       
Adres    : Noordkerkpad 20 
Postcode/Plaats  : 4361 CK  WESTKAPELLE  
Tel.nr.    : 06-13024548 
E-mail    : info@mevz.nl 
Website   : www.mevz.nl       

 
       3. Officials 

Wedstrijdleider  : Leo van Waasdijk 
Hoofd Techniek  : Jan Klein Brinke 
Hoofd Tijdwaarneming : Kees Wallinga 
Starter    : Ronald Bimmel 
 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd in overeenstemming met de bepalingen in het KNMV Motorsport 
Reglement, het Jeugd Enduro Reglement en dit Aanvullend Reglement, dat goedgekeurd is door de 
KNMV. 

 
       4. Wedstrijdsecretariaat tijdens het evenement 

Adres : Bathseweg (motocrosscircuit) 
Postcode : 4411  
Woonplaats : Rilland 
Tel.nr.  : 06-12453910 
 
Routebeschrijving (evt. als bijlage): Volg de snelweg A58 richting Vlissingen, neem afslag 31 - Rilland, 

bovenaan linksaf slaan, op de rotonde gaat u links u blijft de weg volgen tot na het industriegedeelte 

en dan gaat u 2x rechtsaf de Putkilweg in deze weg blijven volgen tot op de kruising waar u linksaf 

gaat (Bathse weg) als de weg omhoog loopt gaat u op de kruising Bathseweg/Bathsedijk linksaf 

een onverharde weg in en dit is de toegangsweg naar ons circuit. 

GPS 51.40796, 4.20830          

Wedstrijd contactpersoon   : Leo van Waasdijk     
Telefoonnr. Contactpersoon   : 06-54764903  
Aanmelding deelnemers vanaf : 07.30 uur 

      
      5.  Inschrijving / inschrijfgeld 

De rijder schrijft zich in bij de organisator van de jeugd enduro, zie het e-mailadres bij punt 2, 
onder vermelding van naam, klasse en rijnummer.  Het inschrijfgeld dient bij aanmelding op de 
wedstrijddag voldaan te worden. Het inschrijfgeld voor de organisator bedraagt € 20,=. 
 
Inschrijving van: 07.30  uur tot 08.30 uur (eerst keuren, dan inschrijven!)  
 
Een dagpas dient vooraf bij de KNMV aangevraagd te zijn via www.knmv.nl. Een dagpas kost € 27,50.  



  
      Attentie:  
      Bij niet deelnemen van het evenement is men verplicht om zich tijdig schriftelijk of via e-   
                mail af te melden bij de organisator! 
 
       6. Technische controle en keuring (eerst keuren, dan inschrijven!) 

     Plaats   : circuit 
     Aanvang keuring om : 07.30 uur 

    
7. Wedstrijdgegevens 

 
Totaal te rijden afstand JE 2  : 60 km 
Totaal te rijden afstand JE 1  : 60 km 
Totaal te rijden afstand dag/Dames : 60 km 
Aantal ronden JE 2    : 5 
Aantal ronden JE 1    : 5 
Aantal ronde dagstart / Dames  : 5     
Totale rijtijd JE 2    :nader te bepalen op vrijdag 7 april 2017 vanaf 18:00 
Totale rijtijd JE 1    :nader te bepalen op vrijdag 7 april 2017 vanaf 18:00 
Totale rijtijd dag / Dames   :nader te bepalen op vrijdag 7 april 2017 vanaf 18:00 
Proeven     : 2  
 
Rijdersbespreking    : 08.45 uur.      
Starttijd eerste deelnemer  : 09.00 uur.  
Startvolgorde    : starten op scratch (JE1 / JE2, aansluitend Dagstart) 
Routekaart     : zie pagina 3   

 
8. Prijzen 

De organisator stelt per klasse de navolgende prijzen ter beschikking: 3 bekers JE1 en JE2 ,  
3 bekers daglicentie. 

 
  9. Verzekeringen 

KNMV licentiehouders zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen. De bedragen welke door de 
verzekering zijn gedekt, worden jaarlijks door de KNMV gepubliceerd bij de uitgifte van de 
startlicenties.  
 
De WA verzekering waarmee ongelukken tijdens trainingen en wedstrijden gedekt zijn  
bedraagt € 1.250.000,--. Hierbij is een eigen risico van € 500,-- (per gebeurtenis) van toepassing. 

 
De KNMV en/of de organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan motoren, 
toebehoren en onderdelen, voortkomend uit een ongeluk, brand of anderszins.    
 

11. Protesten 
Iedere deelnemer aan een KNMV wedstrijd heeft de bevoegdheid protest aan te tekenen  
overeenkomstig de bepalingen in Art. 32 van het KNMV Tucht Reglement 

 
12. Interpretatie van het aanvullend reglement 

De interpretatie van dit reglement behoort tot de bevoegdheid van de Jury. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plaats: Westkapelle        goedgekeurd door de KNMV 
           30-03-2017 / MPE 

Datum: 29-03-2017 
       
Naam en handtekening secretaris organisatie:  
 
dhr. A.Provoost / voorzitter / digitaal 
 
 

 
 
 

KNMV Sportafdeling / tel.: (026) 352 85 39 - fax: (026) 352 85 22 /  
e-mail: sport@knmv.nl - website: www.knmv.nl 

 

 
 
 



ROUTE 
 
 

 


