
 

Overijssels Kampioenschap 

29 oktober 2022 
Schansdijk 3, Kampen 

 
 
Trainingen:   Blok 1 - 8.30-9.45;  jongens, meisjes en cruisers tot en met 12 jaar  

Blok 2 - 9.45- 10.45;  jongens, meisjes en cruisers vanaf 13 jaar   

Tijdens de trainingen zal er gecontroleerd worden of iedereen in de 

juiste leeftijdsgroep traint. 

Tenten:    Er mogen tenten geplaatst worden op de aangegeven plekken.  
Niet vóór het terras. 
 

Aanvang wedstrijd:   11.00 uur 

Parc ferme:          Wij hebben een dubbel overdekt parc ferme 

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. 

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

€1,00 voor de promotieklasse. Bij dag inschrijving bedraagt het 

inschrijfgeld €10,00. 

Bankrekeningnummer:  NL05SNSB 0910039712  t.n.v. KWC Kampen 

Clubvertegenwoordiger: Iedere club dient een clubvertegenwoordiger te hebben. De 

clubvertegenwoordiger meldt zijn/haar rijders aan tussen 08:30uur 

en 09:45uur. 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 

09:45uur 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.  

Vrije training:   Op woensdag 26 oktober zal er een vrije trainingsavond zijn. Voor 

niet leden zijn de kosten per rijder €5,00.Na betaling ontvang je een 

bandje. 

Eigen leden gratis, clubshirt verplicht.  Trainingstijden: t/m 12 jaar 

van 19.00-20.00 uur,  13 jaar en ouder van 20.00-21.00 uur. EHBO is 

aanwezig.  

Reglement:    De wedstrijd wordt verreden volgens het NFF wedstrijdreglement. 



 

Prijsuitreiking:    Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd. 

 
Route:    Let op! Ben je al enige tijd niet bij KWC geweest?  

Dan moet je even opletten wat de route is. Je kunt namelijk niet 
meer vanaf de Flevoweg (rode kruis op het kaartje) de afslag nemen. 

 
    Route vanaf N50 afslag Kampen (blauwe lijn op het kaartje):  

• Verkeerslichten rechtsaf 

• Verkeerslichten linksaf (linker rijbaan nemen) 

• Rotonde linksaf (3e afrit) 

• Na ca.200m in de bocht linksaf slaan 

• Volg de B-weg met een aantal verkeerslichten (rechtdoor) en je 
arriveert bij KWC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkeren:   Er is voldoende parkeergelegenheid rondom de baan. Volg hierbij de
    aanwijzingen van de parkeerwachters. 
 
Contactpersoon:   Monique van der Vegte 
    nff@kwc-kampen.nl  
    0624289379  
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