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1 ALGEMENE INFORMATIE 
 
Organisatie: CRT Raalte 
Locatie:  Wielerpark CRT Raalte, Hammerweg 8

E
 sportpark Ramele te Raalte 

Wedstrijd:  Nationaal Kampioenschap Clubs 
Datum:  26 maart 2023 
Informatie:  Email: wedstrijdcrt@hotmail.com   
 Website: www.CRTRaalte.nl  

 Facebook:  CRTRaalte 
 Telefoon: Wenco Veltink  06-42867117 
 Alle Informatie: NKC – CRT Raalte 
 
Parkeren:  Gratis op een weiland in nabijheid van de baan. Voor mindervaliden en officials is er 

gelegenheid om direct aan het wielerpark te parkeren. 
 
Overnachten:   Er is bij de club geen mogelijkheid om te overnachten. 

In de avond voor de wedstrijd is het niet toegestaan om te parkeren met campers rondom 
het sportpark Ramele. Op de wedstrijddag zijn er parkeerplaatsen beschikbaar voor 
campers.  

  Hieronder volgen mogelijkheden voor eventuele overnachting (het is overigens mogelijk 
dat sommige campings nog niet open zijn): 

• Camping Krieghuusbelten  
• Camping Flierefluiter 
• Mini Camping De Zwerver 
• Mini Camping Joxhorst 
• Vakantiepark de Luttenberg 
• Landal Landgoed De Hellendoornse Berg 
• Hotel Inn Salland Raalte  
• Camperplaats De Heemse Weide (Assendorperweg 6 Raalte) 

   
Tenten: Een tentplek is vanaf  13 februari t/m 20 maart te reserveren via NKC – CRT Raalte. 

Het is alleen mogelijk tenten te plaatsen na reservering van een plek. De prijs voor een     
tentplaats van 3x3 meter is €30,-. Voor een tent 6x3 reserveer je 2 plaatsen. 

            
Vrije training: Woensdag  15 maart   18.30 uur tot  21.00 uur 
 Zondag 19 maart  12.00 uur tot  16.00 uur 

 
€ 5,00 per rijder. Aanmelden in de kantine. 
Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats bij de BMX baan van CRT Raalte. Parkeren bij de 
Sportschool Vital Centre is niet toegestaan. 

 
Inschrijfgeld:   Inschrijfgeld per club   € 7,50 

 Inschrijfgeld per deelnemer  € 6,50 
 
Inschrijven: Inschrijven is vanaf 13 februari 2023 mogelijk door de eigen vereniging via 

www.mijnknwu.nl  (klik hier voor uitleg inloggen en inschrijven). 
De Inschrijving sluit op 19 maart 2023 om 18.00 uur. 

 
Toegangsprijs    Per persoon (dit geldt ook voor teammanagers)  € 6,00 
publiek: Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. 
 
Roken en Het gehele wielerpark, inclusief publiekgebouwen van CRT Raalte, is rook- en alcoholvrij. 
alcohol:  Roken mag alleen buiten het wielerpark op de aangewezen plekken.  
 
Huisdieren:   Huisdieren bijvoorbeeld honden of katten zijn niet toegestaan op het wielerpark van CRT 

Raalte.         

mailto:wedstrijdcrt@hotmail.com
http://www.crtraalte.nl/
https://www.crtraalte.nl/bmx/nkc/
https://www.crtraalte.nl/bmx/nkc/
http://www.mijnknwu.nl/
https://www.crtraalte.nl/wp-content/uploads/2023/02/Inschrijfprocedure-NKC-2023-26-03-2023-Raalte.pdf
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Routebeschrijving:   Komende vanaf de A1 de N348 richting Raalte volgen. Bij binnenkomst Raalte op de 
N348, 1ste verkeerslichten linksaf slaan. Komende vanaf de N35 de N348 richting 
Deventer volgen. Bij 1

ste
 verkeerslichten rechtsaf slaan. Daarna pijlen parkeren 

volgen. 
 
Belangrijke Noodnummers: 

 Levensbedreigende situatie   : 112 

 Huisartsenpost Deventer        : 0570-501777 

 Huisartsenpost Zwolle            : 0900-333633 

 Tandartsenlijn Spoed            : 0900-1515 

 Politie              : 0900-8844 

  

2 WEDSTRIJD INFORMATIE 
 

2.1 Klasseindeling 

24 inch klassen 

 Cruisers Men 13-16, 17-34, 35-44, 45 jaar en ouder 

 Cruisers Women 13+ 

 De minimumdeelname is bepaald op 9 rijders per klasse 

 Bij minder dan 9 rijders worden de rijders ingedeeld volgens WRB artikel 6.1.012 of ingedeeld in een 
door de CBMX nader te bepalen combinatie 

 Women Cruisers 13+ is de laagste leeftijdsklasse voor Women Cruisers en niet toegankelijk voor 
jongere Nationale Licentie leeftijden 

 Men Cruisers 13-16 is de laagste leeftijdsklasse voor Men Cruisers, en niet toegankelijk voor jongere 
nationale licentie leeftijden. 

 
20 inch Klassen 

 Boys -7, 8, 9,  10, 11, 12, 13, 14, 15/16, sportklasse 17-24, sportklasse 25 jaar en ouder 

 Girls -8, 9/10,  11/12, 13/14, 15/16 Women 17+ 

 Women Junior, Men Junior, Women U23, Men U23, Women Elite, Men Elite 

 De minimumdeelname is bepaald op 9 rijders per klasse 

 Bij minder dan 9 rijders worden de rijders ingedeeld volgens WRB artikel 6.1.012 of ingedeeld in een 
door de CBMX nader te bepalen combinatie 

 Bij onvoldoende deelname van Women/Men Junior, Women/Men U23 en Women/Men Elite kunnen 
deze rijders worden gecombineerd met de Challenga klassen: Sportklasse 17-24 of Women 17+ 

 
In geen enkele van de bovenstaande klassen (20 inch of 24 inch) wordt apart geklasseerd. 

 
 

2.2 Wedstrijd, stuur- en zijbord  

Om deel te kunnen nemen aan het NKC 2023 dient een rijder lid te zijn van een KNWU 
aangesloten vereniging en in het bezit te zijn van minimaal een startlicentie en stuurbordnummer 
aangevraagd in 2023. 

Iedere rijder dient een goed leesbaar stuurbord met nummer en sideplate te hebben. 

Een onduidelijk niet goed leesbaar stuurbord met nummer en sideplate kan leiden tot een 
officiële waarschuwing of diskwalificatie.  
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2.3 Clubvertegenwoordiger 

Iedere vereniging is verplicht om een clubvertegenwoordiger aan te stellen. Een clubvertegenwoordiger moet op 
de wedstrijddag de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 

 

De clubvertegenwoordiger is in het bijzonder belast met de zorg voor: 

 Afhalen rijdersbandjes bij de entree 

 Doorgeven afmeldingen voor aanvang wedstrijd aan de jury (in de kantine) 

 De communicatie tussen eigen vereniging en organisatie op de wedstrijddag. 

 Indienen van protesten tegen de uitslag bij de jury (bij finish gebied) 

 Bij de training van de club voorafgaand aan de wedstrijd wordt de clubvertegenwoordiger verwacht te 
helpen in het parc ferme.  

 

2.4 Tijdschema  

Tijd* Activiteit 
07.15 – 10:00 uur Ophalen trainingsbandjes, herinnering en informatie parade door de 

clubvertegenwoordiger in de kantine. 

08:00 – 10:00 uur Afmelden/afwijkingen melden door de clubvertegenwoordiger bij de jury in de kantine. 

07:45 – 10:30 uur Training in blokken 

 Verenigingen worden na sluiting inschrijving in trainingsblokken ingedeeld. 

 Indeling volgt zo spoedig mogelijk na sluiting inschrijving, doch uiterlijk 2 dagen 
voor de wedstrijd. 

 Tijdens de training dient de clubvertegenwoordiger van de club aanwezig te 
zijn in het Parc- Fermee tijdens de trainingstijd van zijn/haar club. 

 

10:40 – 11:05 uur Parade voor alle clubs 

11:15 uur Wilhelmus 

11:20 uur Aanvang wedstrijd 

Aansluitend 1/8 -  ¼ - ½ -  finales 

Aansluitend Finale 

 Einde wedstrijd 

 Start prijsuitreiking clubs 
(na uitreiking 1

ste
 plek klinkt Wilhelmus) 

 Prijsuitreiking individueel resultaat 

Na afloop wedstrijd Opruimen terrein 
  

 

*Alle tijden zijn streeftijden. 
 

2.5 Parade 

Voorafgaand aan de wedstrijd zal er om 10:40 uur een parade van alle deelnemende clubs plaatsvinden. Deze 
parade zal over het 1

ste
 en 4

de
 stuk van de baan lopen en eindigt bij de finishlijn. Van alle deelnemende 

verenigingen mogen er twee leden meelopen in de parade. De parade zal op alfabetische volgorde worden 
gelopen altijd beginnende met de winnaar van 2022 en altijd eindigend met de organiserende club. 
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3 TOTAAL OVERZICHT WIELERPARK CRT RAALTE 

 
 
 

                                                                        

                         

                                                     


