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INSCHRIJFPROCEDURE NKC 2023 – 26-03-2023 RAALTE 

CONTROLE STUURBORDNUMMERS 
Controleer vooraf of alle rijders die ingeschreven kunnen en willen worden een stuurbordnummer hebben 

aangevraagd. Deze rijders kunnen namelijk wel worden ingeschreven, maar zullen bij de import in het 

juryprogramma worden geweigerd.  

CONTROLE STAFLEDEN 
Afhankelijk hoe het e.e.a. in het profiel voor elke club in mijn knwu is ingevoerd, zijn er 1 of meerdere 

stafleden toegevoegd. De stafleden kunnen de rijders inschrijven, maar kunnen ook stafleden toevoegen of 

verwijderen. In de bijlage kunnen de stafleden zoals die door het systeem zijn toegekend opgezocht 

worden. Mocht het toegekende staflid helemaal niet kunnen inloggen, stuur dan een mail naar 

jmeyercbmx@gmail.com  met de naam en het knwu-id  van het staflid wat moet worden toegevoegd. 

INSCHRIJFTERMIJN 13-02-2023 TOT 19-03-2023 TOT 18.00 UUR 
Tot 19-03-23 – 18.00 uur kan het staflid rijders toevoegen of verwijderen. Op 19-03-2023 om 18.01 uur is 

de opgave definitief en kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht. Op zondagavond 19-03-

2023 worden de inschrijfbestanden definitief gemaakt en worden de diverse schema’s gemaakt die nodig 

zijn voor de training-  en klasseindeling. 

INSCHRIJVEN DEELNEMERS 
Inschrijven is mogelijk in 4 wedstrijdklassen: 

 

• NKC -  20” (M) – Alle mannelijke 20” deelnemers 

• NKC – 20” (V) – Alle vrouwelijke 20” deelnemers 

• NKC – 24” (M) – Alle mannelijke 24” deelnemers (cruiser men) 

• NKC – 24” (V) – Alle vrouwelijke 24” deelnemers (cruiser women) 

WERKWIJZE INSCHRIJVEN DEELNEMERS 
• Zoek in de wedstrijdkalender het Nederlands kampioenschap voor clubs door in het veld ZOEK OP NAAM 

nkc te typen.  

• Klik op de wedstrijd en vervolgens op de gewenste wedstrijdklasse om deze te openen.  

• Selecteer het tabblad OPSTELLING. 

• Selecteer in het veld TEAM de naam van de club. 

 

 
 

Vervolgens komt er een lijst in beeld waarin 100 rijders kunnen worden toegevoegd. 
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Helemaal onderaan de lijst staan de leden die als staflid zijn toegevoegd. 

 

  
 

D.m.v. de knop STAFLID TOEVOEGEN  kunnen er stafleden toegevoegd worden d.m.v. het KNWU-ID of 

NAAM. Indien er meerdere stafleden zijn toegevoegd kunnen ze verwijderd worden door op het kruisje 

achter de naam te klikken. 

 

Vervolgens kunnen de rijders per regel worden ingeschreven door op het potloodje te klikken. 

 

 
 

Er verschijnt een lijst van alle leden van de betreffende club die mogelijk voor die bepaalde wedstrijdklasse 

kunnen worden ingeschreven. 

 

Herhaal dit voor alle 4 de wedstrijdklassen indien van toepassing. 

 

LET OP: Het systeem kent geen verschil in mogelijke deelname in de 20” inch of 24” inch klasse. 

Selecteer dus zorgvuldig per wedstrijdklasse de juiste deelnemers en let hierbij vooral op dat cruisers 

moeten worden ingeschreven bij de wedstrijdklasse 24” en niet bij de 20” inch, behalve natuurlijk als ze in 

beide wedstrijdklassen moeten worden ingeschreven. 

 

Succes met de inschrijvingen! 


