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Seizoen 2023 
 
District midden 

25 maart Putten 
22 april  Nijkerk 
6 mei  Kootwijkerbroek 
17 juni  Lichtenvoorde 
24 juni  Nunspeet 
9 september Kampen 
23 september Bussum 
7 oktober Apeldoorn 
4 november Doetinchem 

 
 Voorinschrijven, uitsluitend via de website, kan tot uiterlijk de donderdagavond een week vóór 

de wedstrijd. Het inschrijfgeld bedraagt €2,00 per klasse. Na sluiting van de voorinschrijving kan 
er alleen nog, tegen betaling van dubbel inschrijfgeld (€4,00), op de wedstrijddag zelf 
ingeschreven worden.  

 De rijders worden ingedeeld op geboortejaar. Jongens en meisjes rijden samen, meisjes worden 
een jaar lager ingedeeld. Bijv. jongens 8 meisjes 9. 

 De wedstrijd bestaat uit 4 manches en een finale. Het behaalde resultaat in de manches bepaalt 
welke finale een rijder fietst.  

 Om in aanmerking te komen voor een plek in het eindklassement moeten er minimaal 5 
wedstrijden gereden worden. Van de 9 wedstrijden er worden georganiseerd tellen er 7 mee 
voor het eindresultaat. Worden er in het allereerste wedstrijdseizoen van een rijder geen 5, maar 
wel minimaal 3 wedstrijden gereden dan ontvangt de rijder aan het eind van het seizoen een 
aanmoedigingsprijs. 

 Een wedstrijd begint om 10.00 uur en duurt, afhankelijk van het aantal rijders en eventuele 
bijzonderheden gedurende de dag, ongeveer tot 15.00.  

 Van 8.30-9.45 is er de mogelijkheid om te trainen en de baan te verkennen. De rijder dient 
uiterlijk om 9.15 aanwezig te zijn. Lukt dit niet dan graag een berichtje naar de 
clubvertegenwoordiger. 

 
Provinciale Kampioenschappen 

1 april  Dedemsvaart 
15 april  Doetinchem 
29 april  Noordbergum 
13 mei  Nijverdal 
27 mei  Tiel (plaatsing) 
29 mei  Tiel (NK) 
10 juni  Appingedam (NK clubs) 
16 september Nunspeet 
30 september Nuland 
14 oktober Assen 
28 oktober Barendrecht 
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 Voorinschrijven, uitsluitend via de website, kan tot uiterlijk de donderdagavond een week 
vóór de wedstrijd. Het inschrijfgeld bedraagt €5,00 per klasse. Na sluiting van de voorinschrijving 
kan er alleen nog op de wedstrijddag zelf ingeschreven worden, tegen betaling van dubbel 
inschrijfgeld (€10,00). Dit dient, voorafgaand aan de wedstrijd, contant betaald te worden aan de 
clubvertegenwoordiger. 

 De rijders worden ingedeeld op de leeftijd die de rijder op de dag van de wedstrijd heeft. Jongens 
en meisjes rijden apart. Afhankelijk van het aantal rijders kan het zijn dat twee leeftijdsklassen 
samengevoegd worden. 

 De wedstrijd begint met 3 manches. Afhankelijk van het behaalde resultaat van de rijder gaat hij/ 
zij door naar de volgende ronde of valt af. 

 Iedere rijder die de finale bereikt ontvangt aan het eind van de wedstrijddag een beker, 
bovendien krijgt iedere kampioen een kampioenstrui. 

 Een wedstrijd begint om 11.00 uur. De eindtijd is afhankelijk van het resultaat van de rijder. Hoe 
verder je komt in de wedstrijd, hoe langer de dag duurt. 

 Voorafgaand aan de wedstrijd wordt er in 2 blokken getraind. Blok 1 rijders t/m 12 jaar 8.45-
9.45, blok 2 rijders v.a. 13 jaar 9.45-10.45. 

 Voor deelname aan het NK moet je minimaal 5 pk’s gereden hebben. Alle wedstrijden (PK’s) 
waaraan na het NK in 2022 is deelgenomen tellen hiervoor mee.  

 
Promotieklasse 
Naast de dagwedstrijd is het tijdens een PK ook mogelijk om deel te nemen aan de promotieklasse. 
Dit is een competitie die gereden wordt in 4 verschillende klasses; jongens t/m 12, jongens/heren  
13+, meisjes t/m 12 en meisjes/dames 13+. Aan het eind van deze competitie (tijdens het NK) wordt 
het klassement opgemaakt. Het inschrijfgeld voor de promotieklasse bedraagt €1,00. Deelname is 
alleen mogelijk indien je ook in je eigen klasse fietst. 
 


