
 
 
 
 

AANVULLEND REGLEMENT 
OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP ENDURO 2021 

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 

 
 DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN EN ACTUELE SPORTPROTOCOLEN DIENEN NAGELEEFD TE WORDEN. 

 
Plaats: Harfsen  Datum: zaterdag 30 oktober 2021 
    UPDATE 01 *FINALE WEDSTRIJD SEIZOEN 2021* 

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

Deelnemers : KNMV Enduro startlicentiehouders 
  Deelnemers met een Internationale- of Euro licentie van een bij de  
  FIM of FIM Europe aangesloten bond 

  Houders van een KNMV dagstartlicentie Enduro (Dagstartklasse) 
 Klassen : Inters, Nationalen, Hobbyklasse en Dagstartklasse    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        2. Organisatie 

Naam    : MC HAMAC 
Adres    : Deventerdijk 7 
Postcode/Plaats  : 7217 SC Harfsen   
Tel.nr.    : +31 (0) 573-431660 
E-mail    : enduro@hamac.nl   Website: www.hamac.nl 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        3. Officials  
Juryvoorzitter   : Joop Wuestenenk 
Wedstrijdleider   : Koos Meijer 
Hoofd Techniek  : Marjon Klein Brinke 
Starter(s)   : Geraldine Stuivenberg-Riemersma 
Hoofd Tijdwaarneming  : Casper Soeter  
Arts    : David Landsheer 
Milieuofficial   : Marcel van Linde 
Rekenkamer   : Martijn Spliethof 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
Postcode + woonplaats   : 7217 SC  Harfsen 
Tel.nr     : +31 (0)6 48370059 
Routebeschrijving (evt. als bijlage) : Let op! N339 (Lochemseweg) Epse-Harfsen volledig afgesloten! 

   Aanrijden via afrit 25 van A1 (Bathmen) richting Laren en na ca. 3 km 
   rechtsaf Wikkemaatsweg in. Daarna Hamac-borden ‘TC2/CP3’  
   volgen. 

Wedstrijd clubcontactpersoon  : Han Kuiper 
GSM telefoonnr. clubcontactpersoon : 06-18337263 
Aanmelden deelnemers van  : vanaf zaterdag 30 oktober 07.00 uur.  
  



 
 
 
 

Voorinschrijving verplicht (voor alle klassen). De rijder die vooraf heeft betaald hoeft zich niet meer te 
melden op het wedstrijdsecretariaat van de club.  Rijders in de Dagstartklasse melden zich altijd vooraf op het 
wedstrijdsecretariaat voor licentiecontrole, de eventuele betalingsverplichting én vervolgens ophalen van de 
rijnummerstickerset (pas daarna keuren!). Zie ook Artikel 11.2.1 van het Enduro Technisch reglement. 

 
      Attentie:  

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

             5. Inschrijfgeld daglicentieklasse en KNMV daglicenties 
    Het inschrijfgeld dient bij vooraf voldaan te worden. Het inschrijfgeld voor de organisator bedraagt 
    € 40,00. Het inschrijfgeld voor de teamcompetities (€ 10,= per team/wedstrijd) gaat centraal via de KNMV 
   (inschrijfmoment van het team/de teams). 
     

 Een KNMV dagstartlicentie kost € 35,00 (met PO-dekking € 42,50).  De daglicentie moet bij het wedstrijd- 
 secretariaat van de club voor aanvang van het evenement getoond worden (papieren uitdraai 
 of digitaal). Een daglicentie vraag je aan via deze weblink: https://mijn.knmv.nl/Default.aspx?pid=1130 

    Een organisator kan besluiten om een boetebedrag te heffen bij te late betaling (max. € 10,= extra   
    per rijder / per team / per dag). 
 

 Inschrijving via website   : https://hamac.nl/enduro/inschrijven/ 
  
 Sluitingsdatum inschrijvingen  : 23 oktober 2021  tijdstip: 23.00 uur 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Technische controle en keuring  

         Datum: 30-10-2021   locatie: Hamac circuit, Deventerdijk 7 Harfsen  tijdstip: 07.00 uur    
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Wedstrijdgegevens 
Aantal ronden Inters   : 3 + CP3 nog een keer extra na laatste ronde 
Aantal ronden Nationalen   : 3   
Aantal ronden Hobby- & Dagklasse  : 2 
Totaal te rijden afstand Inters  : +/- 229 km Inters krappere A-tijd: Nee 
Totaal te rijden afstand Nationalen  : +/- 225 km  
Totaal te rijden afstand Hobby & Dagklasse : +/- 150 km 
Maximale wedstrijdtijd Inters  : volgt    
Maximale wedstrijdtijd Nationalen  : volgt  
Maximale wedstrijdtijd Hobby- & Dagklasse : volgt  
Bekendmaking A - rijtijd   : uiterlijk vrijdag 29-10-2021 om 18.00 uur (website club/Enduro.NL) 

  
 CP1: ‘De Schoolt’ t.h.v. Peppeldijk 6 te Kring van Dorth : lengte:  +/- 4 km / dubbel gereden: nee 

CP2: Vuilstortplaats t.h.v. Emsbroekweg 2-4 te Harfsen : lengte:  +/- 3,5 km / dubbel gereden: nee 
CP3: Circuit Deventerdijk 7 te Harfsen   : lengte:  +/- 3 km  / dubbel gereden: nee 
 TC1: Bielderweg 13, 7217 PK Harfsen 
 TC2: circuit Deventerdijk 7, 7217 SC Harfsen 
Starttijd eerste deelnemer   : 08.30 uur  
Startvolgorde    : Omgekeerde scratch > eerst Nationalen dan Inters.  
        Hobbyklasse volgens actuele tussenstand.  
        Dagstartklasse op volgorde rijnummer. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



 
 
 
 
 

   8. Prijzen 
 De organisator stelt per klasse de navolgende prijzen ter beschikking :      3 beker(s) per klasse 
 En per klasse en voor de Club- en Handelaarsteams   :      3 beker(s) per klasse 
 
De kampioenschapshuldiging ONK Enduro seizoen 2021 zal ook na de prijsuitreiking plaatsvinden! 

   
 

Plaats : Harfsen       goedgekeurd door de KNMV: 
Datum : 18-10-2021      

 
Naam : Marja van den Berg / digitaal 


