
Selectieprotocol WK jeugd – Horsham Australië 26 augustus 2018 

De KNMV selecteert alleen rijders waarvan het in lijn der verwachting ligt dat deze rijders tijdens 

het WK jeugd minimaal een top 8 positie behalen.  

 Om dit te bepalen wordt er gekeken naar: 

Resultaten in internationale competities 2018  

- Voor 125 EMX tellen de resultaten t/m Teutschenthal 

- Voor 65/85 EMX tellen de resultaten t/m Dreetz 

Resultaten Dutch Masters of MX 2018  

In de beslissing wordt er rekening gehouden met: 

- Vergelijkbare circuits als het circuit in Australië 

- Progressie gedurende het seizoen 

- Eventuele blessures 

Wat vragen we van de geselecteerde rijders? 

- Aanleveren gedetailleerde lijst materialen die meegaan op transport voor opmaak van het 

Carnett 

- Een paspoort wat na het WK jeugd nog minimaal 6 maanden geldig is 

- Het regelen van een geldig visum voor Australië voor rijder en monteur 

- Het dragen van de verstrekte teamkleding 

- De sporter zet zich voor de volle 100% in en houdt zich aan de geldende gedrags- en 

huisregels 

- Het aanleveren van de motoren in een flightcase met de max afmetingen van 195cm 

(lengte) x. 95cm breedte x 110cm (hoogte) max 340kg. Overtollige kilo’s komen voor 

kosten van de rijder. Let op vluchtige stoffen, zoals olie, benzine, remmenreiniger etc. 

mogen niet  mee op transport en zullen ter plekke moeten worden aangeschaft door de 

rijder. 

- Indien er veel rijders voldoen aan de selectie criteria, behoudt de KNMV zich het recht om 

per rijder een eigen bijdrage van maximaal €1500,- te vragen 

- Eten ter plekke is voor eigen rekening 

 



 

Wat biedt de KNMV? 

- Transport van één flightcase met de max afmetingen van 195cm (lengte) x. 95cm breedte x 

110cm (hoogte) max 340kg.  

- Vliegticket voor rijder en monteur 

- Vervoer ter plekke voor rijder en monteur 

- Hotelovernachtingen voor rijder en monteur 

- De benodigde WK licentie 

- Begeleiding door bondscoach 

- 6 Crossshirts 

- 2 rijnummersets 

- Selectiekleding in bruikleen voor rijder en monteur 

 

Met de geselecteerde rijders zal een overeenkomst gesloten worden 

 


