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Zaterdag 28 April organiseert de H.A.M.C. een : 
2 uurs Quad- en 3 uurs Motocross! 

 
28 April organiseert de H.A.M.C. een 2 uurs Quadcross en 3 uurs Motocross die 
wordt verreden in ’t Kötterbos in de St.Isidorushoeve. Er is plaats voor max. 40 teams 
bij de quads die bestaan uit 2 rijders, en max. 40 teams bij de solo’s die bestaat uit 
maximaal 3 rijders. 
Men dient in het bezit te zijn van een geldige KNMV (basis)sportlicentie! 
Elk team dient te zorgen voor één transponder en één vlagger. 
LET OP! Vlagger dient zich te melden met de rijders bij de aanmelding, wanneer dit 
niet gebeurt wordt het team uitgeschreven van deelname!! 
 
Quads:  
De 2 uurs cross wordt gehouden voor rijders vanaf 16 jaar. 
De inschrijfkosten zijn €20,00 per team welke je online kunt betalen. 
Rijders dienen zich te melden tussen 09:00 en 09:30 in de kantine met licentie.  
Aansluitend begint de rijdersbespreking en training, en om 10:30 zal de 2 uurs cross 
van start gaan. Zorg dus dat je op tijd bent om alle spullen klaar te zetten bij de 
wisselplaatsen.  
 
Solorijders: 
De 3 uurs cross wordt gehouden voor rijders vanaf 125cc. 
De inschrijfkosten zijn €30,00 per team welke je online kunt betalen. 
Rijders dienen zich te melden tussen 12:00 en 12:30 in de kantine met licentie.  
Aansluitend begint de rijdersbespreking en training, en om 14:00 zal de 3 uurs cross 
van start gaan. Zorg dus dat je op tijd bent om alle spullen klaar te zetten bij de 
wisselplaatsen.  
 
Vooraf inschrijving is verplicht via het digitale inschrijfformulier. Op www.HAMC.nl 
Inschrijving gaat pas in als het inschrijfgeld betaald is. Vol=vol. 
De inschrijving sluit op donderdag 26 April om 20.00 uur. 
 
Betalen kan met Ideal of door het bedrag over te maken via een bankoverschrijving: 
Ten name van : HAMC St. Isidorushoeve, reknr: NL88 ABNA 0553 1447 74 
Onder vermelding van je naam en teamnaam. 
 
 
Vragen, stuur een mail naar: cross@hamc.nl 
  

http://www.hamc.nl/html/uurscrossphp.htm
mailto:cross@hamc.nl
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Tijdschema 
 
Quads: 
09:00 – 09:30 Aanmelden 
09:45   Rijdersbespreking 
10:00   Eerste groep trainen 
10:15   Tweede groep trainen 
10:30   Start 2 uurs cross 
 
Solorijders: 
12:00 – 12:30 Aanmelden 
12:45   Rijdersbespreking 
13:20   Eerste groep trainen 
13:30   Tweede groep trainen 
13:40   Derde groep trainen 
14:00   Start 3 uurs cross 
 
 
 
Reglement 3 uurs motorcross HAMC 
 

1. Het betreden van dit terrein geschiedt op eigen risico. 
2. Parkeren langs de baan en op andere schadegevoelige plekken is geheel 

voor eigen risico en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de club 
of de KNMV. 

3. Het is verboden zich op die delen van de accommodatie te bevinden 
welke door de club zijn aangeduid als “verboden voor publiek”. 

4. Het is verboden zich te bevinden op het circuit en/of in de 
veiligheidszones. U mag zich alleen op het circuit bevinden als u aan het 
rijden bent op uw motor. 

5. In het geval van pech of als u valt op een onoverzichtelijke plek, moet u 
zichzelf eerst in veiligheid brengen en de andere rijders waarschuwen 
dat er gevaar dreigt. 

6. Het bezit van een geldige KNMV licentie is verplicht om te mogen rijden 
op de baan. Op verzoek van de organisator of overheidsinstantie moet u 
deze kunnen laten zien. 

7. U kunt de eigenaar van de accommodatie, de organisator, een andere 
rijder of de KNMV niet aansprakelijk stellen voor enige schade die u 
oploopt door het aanwezig zijn op de accommodatie. 

8. Je dient je plek schoon achter te laten bij vertrek. 
9. Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn. 
10. Wisselen/verliezen van transponder is uw eigen risico. 
11. Niet rijden in het rennerskwartier. 
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12. Milieumatten zijn verplicht. 
13. Tanken op de wisselplek. 
14. Wisselen is alleen toegestaan op de wisselplek. 
15. Stapvoets rijden in de wisselplek. 
16. Na 3 uur word iedereen afgevlagd, wie de meeste rondes rijdt heeft 

gewonnen. 
17. Er word gebruik gemaakt van een Le Mans start. 
18. Mochten er wijzigingen plaatsvinden van de 3 uurscross of mocht het 

niet doorgaan i.v.m. het slechte weer dan sturen wij een mail naar het 
genoemde mail adres van de inschrijving. 

 


