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Voor de rijders die iets meer uitdaging zoeken zijn er de Provinciale Kampioenschappen, dit zijn er 

ongeveer 10 per jaar, verdeeld over het hele land. Deze wedstrijden zijn zogeheten dagwedstrijden, 

dit betekent dat je niet fietst voor een klassement. Het PK seizoen loopt van NK tot NK, normaal 

gesproken vindt het NK plaats in het pinksterweekend. Deelname aan minimaal vijf PK’s, betekent 

plaatsing voor het NK. 

 

Data 2021 (kalender 2022 Data 2021 (kalender 2022 Data 2021 (kalender 2022 Data 2021 (kalender 2022 is is is is nog niet nog niet nog niet nog niet bekend)bekend)bekend)bekend)    

• 2 oktober  Geldermalsen 

• 16 oktober  Ommen 

• 30 oktober Doetinchem 

• 13 november Klazienaveen 

InschrijvenInschrijvenInschrijvenInschrijven    

Voorinschrijven kan tot uiterlijk de woensdagavond een week vóór de wedstrijd. Dit kan uitsluitend 

via de website. Deelname is €5,00 per klasse. Na sluiting van de voorinschrijving kan er alleen nog op 

de wedstrijddag zelf, tot 9.30, ingeschreven worden, tegen betaling van dubbel inschrijfgeld (€10,00). 

 

WedstrijdinfoWedstrijdinfoWedstrijdinfoWedstrijdinfo    

• De wedstrijden beginnen om 11.00. Voorafgaand aan de wedstrijd is er de mogelijkheid om 

te trainen/ de baan te verkennen. Dit gebeurt in twee blokken; 

� Rijders t/m 12 jaar van 8.45-9.45 

� Rijders 13 jaar en ouder van 9.45-10.45 

• De rijders worden ingedeeld op de leeftijd die de rijder op de dag van de wedstrijd heeft. 

Jongens en meisjes rijden apart. 

• Alle rijders die tijdens de wedstrijd de finale bereiken krijgen na afloop van de wedstrijd een 

beker. 

• Tijdens een wedstrijd moet je fiets voorzien zijn van zowel een stuurbord als een zijbord met 

je NFF-nummer erop. 

• Het dragen van een helm, handschoenen en clubshirt is verplicht. Een clubshirt is te bestellen 

via Jenny Marie Kloek. 

 

Belangrijk: Indien je verhinderd bent dien je dit tijdig door te geven. Rijders die opgegeven zijn 

dienen zich uiterlijk om 9.00 te melden bij de clubvertegenwoordiger (eerst melden dan trainen). Ben 

je verlaat, laat dit vóór 8.55 weten aan de clubvertegenwoordiger. Bij geen bericht word je afgemeld 

en kun je de wedstrijd niet rijden. Rijders die in het 2
e
 blokken trainen kunnen later komen, uiterlijk 

10.00, mits dit vooraf gemeld is. 

 

 

 

 

 

 

 


