
 

BROMFIETSCROSS 2007 
 

 

Uitnodiging: 

Bromfietscross op zaterdag 31 maart 2007 in St. Isidorushoeve. 
 

Ook dit jaar organiseren wij weer een bromfietscross op het circuit ‘t Kötterbos  

in St. Isidorushoeve. 

Op zaterdag 31 maart 2007 wordt de 6 urencross van ‘t Kötterbos verreden. Iedereen, 

jong en oud, die een brommer heeft kan hier aan meedoen. Er zijn twee klassementen: 

 

Superklasse: Maximaal 50 cc, rest vrij. 

 

Standaardklasse: Maximaal 50 cc, maximaal 16 mm carburateur. Het blok en het 

frame moeten van dezelfde fabrikant zijn. 

   Automaten vallen onder de standaardklasse, maximaal 50 cc. 

 

De keuring van de bromfietsen is op vrijdag 30 maart van 18.30 tot 21.30 uur. 

De start is om 11.00 uur en om 17.00 uur valt de finishvlag. Er is een zeer afwisselend 

parcours uitgezet. 

 

Je kunt je inschrijven tijdens de inschrijfavond op 15 maart vanaf 20.00 uur 

in de kantine van de motorclub HAMC in St. Isidorushoeve. 

Binnenveldweg 45, 7482NB St. Isidorushoeve 
 

Het inschrijfgeld bedraagt  20,00 euro per team.  

Je moet verzekerd zijn bij de KNMV: kosten Districtslicenties €42.50. 

Ben je al in het bezit van een licentie, dan moet je die tonen tijdens de inschrijfavond. 

Vergeet je licentie niet anders moet je alsnog een daglicentie aanschaffen! 

Iedereen krijgt van ons een transponder toegewezen. Hiervoor dien je tijdens de 

inschrijfavond een machtiging te tekenen. Neem dus een geldige bank/giro pas mee! 

Bij inlevering van de transponder wordt de machtiging vernietigd. 

LET OP: Ben je in het bezit van een eigen transponder, geef dan je 

transpondernummer door tijdens de inschrijfavond. Het inschrijfgeld wordt dan  

15,00 euro per team. 

 

Wij hopen je ook dit jaar weer te mogen begroeten als deelnemer en wensen alle 

deelnemers veel succes toe.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 

Gonny Kapers:  0625253687  (na 18.00 uur) 

Claudia Kapers: 0623803544  (na 18.00 uur) 

 

Met vriendelijke groet, 

De organisatie. 

 

 


