
 
 
 
 

AANVULLEND REGLEMENT 
OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP ENDURO 2023 

Dit door de KNMV goedgekeurde Aanvullend Reglement dient uiterlijk een week voor het evenement 
gepubliceerd te worden op de website van de organisator en KNMV 

 
DE GELDENDE CORONA(HYGIENE)MAATREGELEN EN ACTUELE SPORTPROTOCOLEN DIENEN NAGELEEFD TE WORDEN. 

 
Plaats: Enter Datum: zaterdag 11 maart 2023 
    

 
1. Naam van het evenement      : KNMV Open Nederlands Kampioenschap Enduro 

Deelnemers :  KNMV Enduro startlicentiehouders 
  Deelnemers met een Internationale- of Euro licentie van een bij de  
  FIM of FIM Europe aangesloten bond 
  KNMV Offroad, Internationale Rallylicentiehouders (Offroadklasse) 

Klassen : Inters, Nationalen, Hobbyklasse en Offroadklasse    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        2. Organisatie 
Naam    : Enterse Motor Club (EMC) 
Adres    : Krompatte 4 
Postcode/Plaats  : 7468 AS  Enter  
Tel.nr.    : 0547-382053 (clubhuis) 
E-mail    : inforeggerit@entersemotorclub.nl   Website: www.entersemotorclub.nl 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Officials  
       Coördinator   : Jan Klein Brinke 

Juryvoorzitter   : Joop Wuestenenk 
Wedstrijdleider   : Koos Meijer 
Hoofd Techniek  : Marjon Klein Brinke / Joop Groen 
Starter(s)   : Geraldine Stuivenberg-Riemersma 
Hoofd Tijdwaarneming  : Casper Soeter 
Arts    : volgt 
Milieuofficial   : volgt 
Rekenkamer   : Martijn Spliethof 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd overeenkomstig de bepalingen in de KNMV Motorsport-, Enduro-, 
Tucht- en Milieu- reglementen en dit Aanvullend Reglement. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        4. Wedstrijdsecretariaat tijdens het evenement 
Adres    : Krompatte 4, 7468 AS  Enter 
Postcode + woonplaats   : 7468 AS  Enter 
Tel.nr     : 0547-382053 
Routebeschrijving (evt. als bijlage) : zie website EMC 
Wedstrijd clubcontactpersoon  : Jan Slagers 
GSM telefoonnr. clubcontactpersoon : 06-14317920 
Aanmelden deelnemers van  : vanaf  07.00uur    
  



 
 
 
 

Voorinschrijving verplicht (voor alle klassen). Rijders in de Offroadklasse melden zich altijd vooraf op het 
wedstrijdsecretariaat voor licentiecontrole én vervolgens ophalen van de rijnummerstickerset (pas daarna 
keuren!). Zie ook Artikel 11.2.1 van het Enduro Technisch reglement. 

 
      Attentie:  

     Bij niet deelnemen aan het evenement is men verplicht om zich tijdig vooraf (tenminste 1 dag voor de 
     start) schriftelijk (e-mail) af te melden bij de organisator! Bij afmelding tijdens of na het evenement is de  
     organisator niet verplicht het betaalde inschrijfgeld te restitueren. 
 

             5. Inschrijfgeld daglicentieklasse en KNMV daglicenties 
Het inschrijfgeld dient bij vooraf voldaan te worden. Het inschrijfgeld voor de organisator bedraagt 
€ 45,00. Het inschrijfgeld voor de teamcompetities (€ 10,= per team/wedstrijd) gaat centraal via de KNMV  
(inschrijfmoment van het team/de teams). 

     
Een organisator kan besluiten om een boetebedrag te heffen bij te late betaling (max. € 10,= extra per rijder /  
per team / per dag). 
 Inschrijving via inschrijfapp : KNMV Licence to Race 
   
 

Inschrijving start: 10-02-2023 tijdstip 19:00 uur / sluitingsdatum: 05-03-2023 tijdstip: 23.59 uur 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Technische controle en keuring  
         Datum: zaterdag 11-03-2023   locatie: nabij het clubhuis        tijdstip: 07.00 uur    
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. Wedstrijdgegevens 

Aantal ronden Inters + BK rijders  : 3,5 
Aantal ronden Nationalen   : 3,0  
Aantal ronden Hobby- & Offroadklasse : 2,0 
Totaal te rijden afstand Inters + BK rijders : +/- 234 km  Inters krappere A-tijd: Nee 
Inters en BK rijders rijden proef 1 na de 3e ronde nog een keer. Vanaf proef 1 worden zij middels de blauwe pijlen 
weer naar de route geleid. 
Totaal te rijden afstand Nationalen  : +/- 201 km 
Totaal te rijden afstand Hobby & Offr.klasse : +/- 134 km 
Maximale wedstrijdtijd Inters + BK rijders : volgt    
Maximale wedstrijdtijd Nationalen  : volgt  
Maximale wedstrijdtijd Hobby-& Offr.klasse : volgt  
Bekendmaking A - rijtijd   : uiterlijk vrijdag 10-03-2023 om 18.00 uur (website club/Enduro.NL) 

  
 CP1: Ypeloweg 10 (Ypelo)     : lengte: 2,0 km  dubbel gereden: Nee 

CP2: Bosweg / Grimbergerzijweg, Notter (Wierden)  : lengte: 3,1 km  dubbel gereden: Nee 
CP3: Enterweg 24, Wierden   : lengte: 2,1 km  dubbel gereden: Nee 
TC1: Bosweg, Notter (Wierden) (voor CP2) 
TC2: Krompatte 4, Enter (S/F) 
RC1 & RC2    : verborgen  
Starttijd eerste deelnemer  : 08.30 uur  
Startvolgorde   :  Inters – BK rijders - Nationalen- Hobbyklasse – Offroadklasse 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



 
 
 
 

 
   8. Prijzen 

 De organisator stelt per klasse de navolgende prijzen ter beschikking  :  3 bekers per klasse 
 En per klasse en voor de Clubteams en Handelaarsteams   :  1 beker per klasse 
 

9. Opmerkingen/aanvullende info: 
   
Op de proeven zijn verkeersregelaars aanwezig om het parkeren van de volgers en toeschouwers in goede banen 
te leiden. Het niet opvolgen van de aanwijzingen van de verkeersregelaars, medewerkers van de EMC of de 
tijdelijke verkeersmaatregelen wordt bestraft met het diskwalificeren van de rijder die begeleid wordt. 
 
 
Plaats : Enter        goedgekeurd door de KNMV: 
Datum : 14 februari, 2023     

 
Naam : Jan Slagers / EMC Enduro Commissie  


