
 
 

 

Aanvullende informatie NKC Baarn 17 oktober 2021 

Wij hebben nogal wat vragen ontvangen over het NKC in Baarn op 17 oktober. Hieronder even een 

kort overzicht hiervan en de antwoorden om de boel te verduidelijken. 

 Moet iedereen getest worden? 

Ja, alle deelnemers en begeleiders van 13 jaar en ouder krijgen een toegangsbandje na 

testen voor toegang. Dat kan via de corona-app( QR-code) , via een QR-code op papier of via 

de corona herstel app.  Alle deelnemers van 12 jaar en jonger hoeven niet getest te worden, 

maar krijgen wel een bandje zodat ze gemakkelijker in en uit kunnen lopen. 

 

 Waarom mag je maar met 1 fiets meedoen? Dit kost toch ranking punten? 

Wij hebben in verband met het tijdschema gekozen voor leeftijdsgroepen. De cruisers en de 

17plus rijden in hetzelfde tijdblok. Als er rijders zijn die op 2 fietsen rijden betekend dit dat ze 

in 1-1,5 uur  6x een rondje moeten fietsen. Dan moet er elke x gepauzeerd worden tussen de 

cruisers en standaard fietsen. Hierdoor wordt de wedstrijd te lang en zijn er teveel pauzes. 

Dat dit dan een paar ranking punten kost is dan vervelend, maar in 2022 komen er genoeg 

wedstrijden op afdelingsniveau om punten te scoren. Deze wijziging staat niet in het 

reglement, maar heeft wel de toestemming van de CBMX gekregen.   

 

 De regels zijn toch versoepeld, waarom zo moeilijk doen? 

Klopt, de regels zijn versoepeld voor sportevenementen. Ten tijde van de aanvraag voor de 

vergunning in juni 2021 waren de regels nog heel anders. Op basis van de toen geldende 

regels is deze wedstrijdopzet gekozen en hierop heeft de gemeente Baarn een evenementen 

vergunning afgegeven. Een evenement is iets anders dan een professionele sportwedstrijd 

zoals betaald voetbal of een supercross/ eu-ronde in Papendal. Dus, het type evenement 

bepaald (en dus de gemeente Baarn) de regels en daar hebben wij als vereniging ons aan te 

houden. 

 

 Op de ijsbaan kan je de wedstrijd niet volgen, kan dat echt niet anders? 

Klopt ook. Daarom is er gekozen voor 3 manches achter elkaar per leeftijdsgroep. De 

begeleiders kunnen dan iig hun eigen kind zien fietsen  en hoeven niet na elke manche terug 

naar de ijsbaan. De jongste groep (Groen) mag wel na hun 3 moto’s langs de baan blijven, de 

begeleiders moeten echter wel terug. Er is echter geen mogelijkheid om de wedstrijd te 

volgen vanaf de ijsbaan. 

 

 Clubtenten 

Er zijn 2 plaatsen om een clubtent op te zetten. Langs de baan (3x3) en op de ijsbaan. Op de 

ijsbaan mogen grotere tenten staan, echter niet groter dan 25m2. Als je veel leden hebt, dan 

mag je natuurlijk wel 2 tenten of 3 tenten opzetten op de ijsbaan. Langs de baan bij voorkeur 



 
 

 

1, maar mocht je ruimte tekort komen dan kan er in overleg met de organisatie wel wat 

geregeld worden.  

 

Indien er nog meer vragen zijn, mail deze dan naar thewheelysbaarn@gmail.com.  

 

Tot ziens op 17 oktober , 

Wij doen ons best om er een leuk evenement van te maken. 

 

Take Care, 

Henk de Groot 

Secretariaat FCC The Wheely’s 
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