
 
 
 

NFF PK: Betuws Kampioenschap  
zaterdag 15 oktober 2022 

 
 
Wedstrijdlocatie:   Hoge Weiden, Ammerzoden 
Parkeren:  Deelnemers / bezoekers; volg aanwijzigingen parkeerwachters  

Officials / vrijwilligers; parkeerplaats Sportpark (zeer beperkt) 

Vrije training:   Op woensdag 12 oktober. 

Groep 1 t/m 12 jaar  18:30 tot 19:30 uur 

Groep 2 vanaf 13 jaar 19:30 tot 20:30 uur 

€ 5,- PP, te betalen in de kantine (graag gepast betalen of 

pinnen), sticker plaatsen op stuurbord. Eigen leden gratis ( 

clubshirt verplicht). 

Inschrijven:   Inschrijven is alleen mogelijk via het wedstrijdsecretariaat van 

de eigen vereniging. De voorinschrijving sluit op 7 dagen voor 

de wedstrijd om 23.59 uur. 

Toegang publiek: Gratis 

Aanvang wedstrijd:   11.00 uur 

Tenten:  Clubtenten mogen geplaatst worden op de aangegeven 

plaatsen, er is geen overnachting mogelijk op parkeerterrein 

rondom de baan vanwege vergunning. 

Trainingen:   Blok 1;  jongens én meisjes en cruisers tot en met 12 jaar 

trainen van 8.30 uur tot 9.45 uur   

Blok 2;  jongens, meisjes en cruisers vanaf 13 jaar trainen van 

9.45 uur tot 10.45 uur 

Tijdens de trainingen zal er gecontroleerd worden of iedereen in 

de juiste leeftijdsgroep traint. 

Parc ferme:          Wij hebben een overdekt (1e) parc ferme 

Clubvertegenwoordiger: Iedere club dient een clubvertegenwoordiger te hebben. De 

clubvertegenwoordiger meldt zijn/haar rijders aan tussen 08:30 

uur en 09:45 uur. Latere aanmeldingen/wijzigingen worden niet 

meer verwerkt.  

 

De voorinschrijving lijsten worden online gepubliceerd, elke 

rijder en/ of clubvertegenwoordiger dient deze lijsten zelf te  

controleren. Indien er fouten op deze lijsten staan kan dit voor 

09:45 uur door de clubvertegenwoordiger gemeld worden aan 

het nationaal juryteam. De clubvertegenwoordiger zorgt ervoor 

dat het inschrijfgeld minimaal 5 dagen voorafgaand aan het 

evenement digitaal wordt voldaan. Rijders wie zich bij de 

voorinschrijving hebben opgegeven en niet mee doen, moeten 

toch het inschrijfgeld betalen.  



 
 

Inschrijfgeld:  Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 5,00 per dag 

klasse, € 1,00 per promotie klasse.  

Bankrekeningnummer NL07RABO0102619042 t.n.v. FCC Ammersoyen 

Reglement:  De wedstrijd wordt verreden volgens het NFF 

wedstrijdreglement. 

Prijsuitreiking:   Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd. 

Contactpersonen:  Secretaris; Rob Jacobs (06-29336624) 

Wedstrijdorganisatie; Geert Vorstermans (06-20093096)  
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