
                                                                                                                         

                                                                                                    

Midden Nederland Wintercup 2022
Wegens het succes van voorgaande jaren wordt ook dit jaar weer de Midden 
Nederland Cup verreden. 
Dit jaar worden er 4 wedstrijden gereden. Iedereen van NCC Nijkerk, The Wheely’s - 
Baarn, Flying Bikes – Kootwijkerbroek, De Kombocht – Bussum en Fietscrossclub 
Putten met een basislicentie van de KNWU of NFF mogen deelnemen. 

De wedstrijden in 2022  zijn als volgt:

05 februari -  Baarn, De Geerenweg 6e, Sportpark “Ter Eem”, Baarn
12 februari -  Nijkerk, Watergoorweg 50, Nijkerk
12 maart -  Kootwijkerbroek, Essenerweg 59, Kootwijkerbroek
19 maart -  Bussum, Dr.Abr.Kuyperlaan naast ‘t Spant, Bussum

Op de site van bmxwest.nl of nff.nl kunt u op de verenigingen aanklikken voor ’n 
routebeschrijving naar de fietscrossbaan.

Inschrijven / aanmelden
Inschrijven voor deelname gebeurt vooraf via de clubvertegenwoordiger voor alle 4 de 
wedstrijden. Het inschrijfgeld bedraagt €20,- voor 4 wedstrijden.  De uiterste 
aanmelddatum is 28 januari 2022. Daginschrijvingen zijn niet mogelijk.

Een rijder die niet deel kan nemen aan een wedstrijd wordt verzocht dit ruim voor de 
wedstrijd kenbaar te maken aan de clubvertegenwoordiger. Op de wedstrijddag 
moet elke rijder, voor dat hij gaat trainen, zich bij de clubvertegenwoordiger 
aanmelden.

Er wordt in de volgende klassen gereden: 6 jaar en jonger, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-
15, 16 jaar en ouder. Meisjes rijden 1 klasse lager. 

Wanneer er in ’n klasse op de eerste wedstrijddag minder dan 5 deelnemers zijn wordt 
deze gecombineerd met een hogere klasse. Als er door omstandigheden geen eigen 
klasse gereden kan worden, word er wel gejureerd naar eigen klasse en dus een beker 
uitgereikt voor eigen klasse.

Het rijden met click pedalen is toegestaan voor rijders die dit jaar 13 jaar of ouder zijn 
(geboortejaar 2009 of ouder).

Er wordt volgens een klassement gereden waarbij na 4 wedstrijden de eindstand wordt 
opgemaakt. De beste 3 wedstrijden zijn tellend. Je moet minimaal 2 wedstrijden 
hebben gereden op in aanmerking te komen voor de eindprijs.  Dit is voor alle 



klassen een beker met uitzondering van boys 16+ ,  girls 15+. In deze 
klassen krijgen de rijders prijzengeld.

Reglement
De wedstrijden worden volgens het KNWU reglement gereden. Elke wedstrijd bestaat 
uit 3 manches en een finale. De eerste 4 rijders na 3 manches plaatsen zich voor de A-
finale. De nummers 5 t/m 8 plaatsen zich voor de B-finale.

Als een manche bestaat uit 4 rijders dan plaatsen zich alleen de eerste 2 rijders (na 3 
manches) voor de A-finale en bij 5 rijders dan plaatsen zich alleen de eerste 3 rijders 
(na 3 manches) voor de A-finale. De overige 2 rijders gaan door naar de B-finale. 

Wanneer er meer dan 16 rijders zijn volgen er halve finales. Daarvoor plaatsen zich 
alleen de rijders die na 3 manches 1 t/m 4 staan. Bij 17,18 en 19 deelnemers volgt er 
nog ’n herkansing. In deze herkansing gaan ook de eerste 4 rijders door naar de halve 
finale.

Bij 8 rijders of minder gaan alle rijders naar de A-finale.

Puntentelling  
Manches: 1e/10  2e/9  3e/8  4e/7  5e/6  6e/5  7e/4  8e/3 
A finales: 1e/48  2e/45  3e/42  4e/39  5e/36  6e/33  7e/30 8e/27  doorlopend naar
B finales: 9e/24  10e/21  11e/18  12e/15  13e/12  14e/9  15e/6  16e/3

Aanmelden bij clubvertegenwoordiger mag ook via een appje

Dagindeling  
Opgeven : voorinschrijving bij de clubvertegenwoordiger                
Aanmelden : voor 14.00 uur bij de clubvertegenwoordiger
Warming-up : van 14.00 tot 14.30 uur 
Start wedstrijd : 14.45 uur
Einde wedstrijd : ± 17.00 uur
Entree : gratis
De prijsuitreiking is op de laatste wedstrijddag direct na de finales.

Clubvertegenwoordiger/inschrijving

Inschrijven doe je door de €20,- over te maken vóór vrijdag 28 januari 2022 
op rekening nummer NL66 RABO 0147 3454 56 t.n.v. NCC Nijkerk. Vermeld 
daarbij je naam, stuurbordnummer, MNC 2022 en of je eigen klasse, Cruiser of een 
hogere  klasse wilt rijden. 

(LET OP! Na deze datum geen inschrijving meer mogelijk, inschrijving gaan alleen via 
de bank).

Iedere rijder/ouder moet goed de lijst op de borden bekijken of je goed 
ingedeeld bent. Tot een half uur voor de start kunnen er nog wijzigingen 
verwerkt worden, daarna niet meer. Meld je ook ruim op tijd aan bij mij. Afmelden 
kan door even een berichtje te sturen naar 06-26106386 (Joyce Gerth)

Als je je niet/of niet op tijd aanmeld wordt je afgemeld, dit i.v.m. met 
doorstroom van de wedstrijd.

Het risico bestaat dat afhankelijk van de weersomstandigheden een wedstrijd niet door 
kan gaan.
Er zal dan gekeken worden naar een alternatief. Dit wordt dan later gecommuniceerd.
LET OP de uiterste inschrijfdatum!!! 


