
AANVULLEND REGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS 

ONK/NK/CUP MOTOCROSS 2021 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in het KNMV Motorsportreglement, Tuchtreglement, Motocross Reglement en dit Aanvullend Reglement, dat goedgekeurd is  

door de KNMV. De interpretatie van dit Aanvullend Reglement behoort tot de bevoegdheid van de Jury. Dit reglement dient uiterlijk één week voor het evenement door de organisator verstuurd te  

worden aan de dienstdoende officials.  De deelnemers dienen uiterlijk 's-morgens voorafgaand aan de wedstrijd bij aanmelding voorzien te worden van, of inzage te kunnen verkrijgen in het  

Aanvullend Reglement. 

This meeting will be held under the general competition rules of the KNMV, the Motocross rules of the KNMV and these Supplementary Regulations which have been duly examined and approved  

by the KNMV. The interpretation of these regulations rests entirely with the Jury.  In case of dispute, regarding interpretation or if there is any difference between the texts, the Dutch text will  

prevail. These regulations have to be published on the organisers and KNMV website on time

Wedstrijdplaats / Place: Oldebroek Datum / Date: 16-10-2021 

1. Klassen / Classes:       ONK85cc GW, ONK250cc , ONK500cc   

       Cup 125/ Veteranen, Cup500 

2. Organisator / Organizer: Stichting Circuit Oldebroek

  Adres/address:        Vierschotenweg 46b  Postcode-Plaats/Zipp code-Place:  8095 PR Oldebroek 

  Tel.nr./phone nr.:   0620279252  Fax nr.:  nvt 

  E-mail:   info@stichtingcircuitoldebroek.nl   Website: www.stichtingcircuitoldebroek.nl

3. Naam van het circuit: “De Bargen”

  Lengte/length: m. 1532    adres/ address: Vreeweg 67a    

  Min. breedte/width:  m. 7    Postcode-Plaats/Zipp code-Place: 8095 PK Oldebroek
    Tel.nr./phone nr. circuit: 0620279252 

  Een testbaan is aanwezig/Testrack: ja-yes.  

  Een plattegrond van het circuit is bijgevoegd / Track drawing:  ja-yes

4. Routebeschrijving secretariaat / Acces secretary: ( Navigatie: vreeweg 69 Oldebroek ) 

Snelweg/Motorway: A-28 exit 16 't Harde / A-50 exit 29 Heerde-Noord, in both cases direction Oldebroek. 

   Graag borden “CIRCUIT “volgen/ please follow signs “CIRCUIT ”. 

   Secretariaat/ Welcome office open: vrijdag / Friday  15-10-2021: 17.00 tot/till 22.00 uur/hours & Zaterdag Saturday 16-10-
2021 van / from 07.00 uur / hours. 

Tel.nr. / phone nr.: 0620279252  

  Naam wedstrijdsecretaris/ Race secretary: Wouter van ’t Hul 
  Overnachten is toegestaan / Overnight is possible: ja/yes     kosten/costs: € 10,- per voertuig/per vehicle 

 Let op er is geen stroom aanwezig / Be aware there is no power. 

  U parkeert op de plaats die door de organisatie wordt aangewezen / Parking places will be appointed. 

U kunt maar 1 nacht overnachten, zaterdag na afloop wedstrijden dient het paddock weer schoon en leeg te zijn / 
Overnicht only possible form Friday on Saturday night, your place in the paddock needs to be clean when leaving. 

  Er kunnen geen paddock/camping plaatsen gereserveerd/ vrijgehouden worden / No paddock places can be reserved. 

Inschrijving / Entry via: Inschrijven - Entry ONK Motocross Oldebroek 16-10-2021

  De inschrijving sluit op woensdag 13 oktober om 23.59 uur / the entry period closes at Wednesday the 14th of October  

23.59 hours.



5. Officials

  Wedstrijdleider/Clerk of the Course:    Patrick te Veldhuis 
  Hoofd Technische Dienst/Chief Technical Steward:   Gerrit Norder 

  Hoofd Tijdwaarneming/Chief Timekeeping:   Folkert van der Meer 

  Wedstrijdarts / Chief Medical officer:    Dr. Anne-Baue van Dijk 

  Vertegenwoordiger club/representative club:    Wouter van ‘t Hul 
  Bijeenkomst hoofden van dienst: 60 min. voor aanvang eerste training 

        6. Deelnemers & Inschrijfgeld / Participants & Entry fee:

Deelnemen kunnen KNMV startlicentiehouders voor de betreffende en vooraf ingeschreven buitenlandse licentiehouders 
met een starttoestemming van hun bond, alles volgens de bepalingen in het Motocross reglement.  

Riders with a KNMV license and pre-entered foreign riders with a valid international licence with a Starting Permission of 

their FMN. 

Inschrijfgeld Solo’s: € 30,-. Deelnemers krijgen een rijder/monteur bandje voor hun inschrijving. Er kunnen maximaal 2 
extra aangeefruimte bandjes per team bijgekocht worden (€30,- per stuk). 

  Entry fee Solo : € 30,-  A rider will get a rider/mechanic bracelet. Max. 2 extra Pitlane passes per rider can be bought. (€ 30,- per 

pass)

 7.  Technische controle en keuring / Technical control: 

  20 minuten voor aanvang van iedere training / 20 minutes before the start of the training. 

 8. Trainingen en wedstrijden Training and races: 

Wedstrijdschema / Timetable: Per mail op /  by email on:  14-10-2021. En op de KNMV website: ONK Motocross Oldebroek 
16-10-2021

9. Prijzenschema / Prices: 

De eerste 3 in het dagklassement ontvangen een beker  the first 3 in the day standings will receive an award. 

10. Huldiging / Pricegiving Ceremony:

   Locatie / Location:  nabij clubgebouw / near club building 

Tijd / Time: 30 minuten na laatst gereden wedstrijd / 30 minutes after last race 

 11. Aanvullende informatie / Additional information: 

   - Bij covid-19 gerelateerde klachten , blijf thuis! 

      In case of covid-19 related complaints, stay at home! 

.   - Vuilnis en vuile olie dient in de daarvoor bestemde containers achtergelaten te worden.  

            Garbage and Oil needs to be collected and deposited in the bins outside the terrain. 

   - Als er vernielingen worden aangebracht of een ander soort onbehoorlijk gedrag plaatsvindt wordt de rijder en 

      zijn/haar begeleiders van het terrein verwijderd. If any damage will be done on the terrain or any other kind of 

      indecent behavior the rider and his/her team members will be removed from our terrain. 

  Plaats / place:  Oldebroek       Goedgekeurd door / approved by KNMV:  

  Datum / Date:  20-9-2021 

  Secretaris / Secretary: Wouter van ‘t Hul




