
      
  

  MX WACHTEBEKE   -  17 & 18-07-2021    
 

 BIJZONDER REGLEMENT 
 

1. MC SCHELDELAND vzw organiseert op 17 & 18 juli 2021 een Belgische Kampioenschap MX, open voor: 
Inters 250-500cc, Nationalen 250-500cc, Juniors 250-500cc, Nieuwelingen 250/500cc A,  
Nieuwelingen Open B & C, Beloften 125/250cc, 65cc, Jeugd, & Zijspannen. 
Niet BMB - vergunninghouders kunnen deelnemen met een BMB - ééndagsvergunning te bekomen op het 
secretariaat.  

 

Deze manifestatie zal beheerd worden door de Internationale Sportcode, door de Nat. Sportcode van de BMB 
en door onderhavig reglement.  De manifestatie is aangevraagd als Europees. 

 

2. De omloop is gelegen te WACHTEBEKE, Mendonkdreef en heeft een lengte van 1 650 m. 
 

3. De geluidscontrole, indien zij plaats heeft, en de technische controle zullen geschieden een half uur voor de 
respectievelijke oefening. 

 

ZATERDAG 17 JULI 
 

TIJDTRAINING 

09u00 : Animatie 50cc & 65 cc  

09u10 : Nieuw & Jeugd 65cc - Nieuw 85cc  
09u20 : Juniors & Jeugd 85cc - Aspiranten  
09u30 : Dames A & B 
09u40 : Experten A & B 

09u50 : Daglicenties & Pitbikes 

10u00 : Quads 
 

WEDSTRIJDEN 
 

1ste REEKS  
10u45 : Animatie 50cc & 65cc   10 min+1r 

11u00 : Nieuw & Jeugd 65cc - Nieuw 85cc  12 min+1r 

11u20 : Juniors & Jeugd 85cc - Aspiranten  14 min+1r 
11u40 : Daglicenties & Pitbikes  14 min+1r 

PAUZE 
13u00 : Dames A & B                      14 min+1r 

13u20 : Experten A & B  14 min+1r 

13u40 : Quads  14 min+1r 
 

2de REEKS  
14u15 : Animatie 50cc & 65cc   10 min+1r 

14u30 : Nieuw & Jeugd 65cc - Nieuw 85cc  12 min+1r 
14u50 : Juniors & Jeugd 85cc - Aspiranten  14 min+1r 

15u10 : Daglicenties & Pitbikes  14 min+1r 

15u30 : Dames A & B                      14 min+1r 
15u50 : Experten A & B  14 min+1r 

16u10 : Quads  14 min+1r 
 

VRIJE TRAINING: van 16u35 tot 17u45 

 
 

 
 

 

 
 



ZONDAG 18 JULI 
 

VERPLICHTE TRAININGEN 

08u30 : Nieuwelingen 250 
08u40 : Nieuwelingen A 500 

08u50 : Nieuwelingen B Open 
09u00 : Nieuwelingen C Open 

09u10 : Beloften Open 

09u20 : Juniors Open 
09u30 : Nationalen Open 

09u40 : Inters Open 
09u55 : Zijspannen Open 

 
WEDSTRIJDEN 

 

1ste REEKS  
10u30 : Nieuwelingen 250   14 min+1r 

10u50 : Nieuwelingen A 500  14 min+1r 
11u10 : Nieuwelingen B Open  14 min+1r 

11u30 : Nieuwelingen C Open  14 min+1r 

11u50 : Beloften Open  14 min+1r 
12u10 : Juniors Open           16 min+1r 

12u30 : Nationalen Open    18 min+1r 
12u55 : Inters Open   21 min+1r 

13u20 : Zijspannen Open   18 min+1r 
 

PAUZE 

 
2de REEKS  

14u30 : Nieuwelingen 250   14 min+1r 
14u50 : Nieuwelingen A 500  14 min+1r 

15u10 : Nieuwelingen B Open  14 min+1r 

15u30 : Nieuwelingen C Open  14 min+1r 
15u50 : Beloften Open  14 min+1r 

16u10 : Juniors Open           16 min+1r 
16u30 : Nationalen Open    18 min+1r 

16u55 : Inters Open   21 min+1r 
17u20 : Zijspannen Open   18 min+1r 

 
4. Voorinschrijving verplicht 

Alle deelnemers vanaf categorie Beloften zullen ter plaatse het inschrijvingsgeld moeten betalen: 
vergunninghouders: € 15,00. 
Toegang tot het terrein enkel mogelijk op:  vrijdag van  16u30 tot 22u00 
       zaterdag van  07u00 tot 22u00 
       zondag vanaf  07u00 

 

5. Officiëlen 
 

Koersdirecteur:  BONNET Arnold (0492/42 40 17) 
IVEN Peter – VAN LOOCK Jef 

 

Milieu:   Alain DEVRIEZE 
 

Pistecommissarissen: BMB 
 

Hulpdiensten/Geneesheer: Motorrescue 
 
Koerssecretaris:  GOEMAN Tanja (0473/73 82 83) 
Organisatiecommissaris:  GOEMAN Octaaf (0475/62 30 96) 

 
6. TOEGANGSBEWIJZEN voor piloten, officiëlen van dienst en iedereen in het bezit van een geldige pas of 

uitnodiging dienen afgehaald te worden op het secretariaat. 
 

7. Piloten krijgen een inkombandje bij betalen van het inschrijvingsgeld.  Dit inkombandje moet gedragen worden 
om toegelaten te worden tot de oefeningen en wedstrijden. 

 



8. Piloten die worden betrapt bij het binnenbrengen van verstekelingen, of betwistingen uitlokken met de 
controleurs, zal onverbiddelijk een startverbod opgelegd worden. 

 

9. De piloten zijn verantwoordelijk voor de daden van hun mekaniekers, verzorgers en supporters. 
 

10. De RESULTATEN zullen bekend gemaakt worden aan JURY bus. 
In geval van klacht zullen ze echter pas na homologatie door de Sportcommissie van de Belgische Motorrijdersbond 
officieel worden.  Elke klacht zal geformuleerd moeten worden volgens de voorschriften van de BMB – disiplinaire Code. 

 

11. Prijzen en premies zullen gestort worden op rekening van de betrokken piloot volgens het barema van het 
lopende jaar dat door de Sportcommissie van de BMB werd opgemaakt.  
 

12. Bij neergelegde klacht zal de uitbetaling geschieden na homologatie door de sportcommissie. 
 

13. Huldiging van de eerste drie van het eindklassement 30 min na het einde van de laatste wedstrijd.  Piloten die 
niet komen opdagen op deze huldiging ontvangen geen prijzengeld. 

 

14. AFSTAND VAN VERHAAL tegen sportautoriteiten.  Afgezien van de voorschriften van de Nat. en Internat. Sportcode doen 
de renners door deel te nemen aan de wedstrijd, afstand van elk recht op verhaal tegen MC SCHELDELAND vzw, de BMB, 
Motorsport Vlaanderen, officiëlen, vertegenwoordigers of aangestelden en terreineigenaars, hetzij voor de rechtbanken 
hetzij door elke andere procedure die niet voorzien is in de Nat. of Internat. Sportcode en dit voor eender welk nadeel 
waardoor ze zouden kunnen getroffen worden tengevolge van een fout of nalatigheid van hoger genoemde inrichtende 
machten. 

 

15. De piloten worden verzocht hun gebeurlijke afval in plastieken zakken te doen en mede te nemen. 
Het is ten strengste verboden olieafval in het rennerspark of elders te laten wegvloeien. 

16. Milieu: het gebruik van een in goede staat verkerende milieumat is verplicht (onder de motorfiets & onder de 
stroomgroep) op straffe van uitsluiting.  Het afspuiten van de motorfiets met detergenten is verboden in het 
rennerspark. 
Bij het verlaten van het rennerspark is het lozen van afvalwater ten strengste verboden. 
Het gebruik van de ‘tear off’ is verboden. 

 

17. Pitbikes (enkel toegelaten op weg van en naar training en wedstrijd) en mini-motors zijn verboden in het 
rennerspark. 

 

18. De organisatoren behouden zich het recht voor, om in overleg met de afgevaardigden van de BMB dit reglement te wijzigen 
in het belang van de wedstrijd.  Deze wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden langs de micro. 

 

19. Door zijn deelname erkent elke piloot kennis te hebben genomen van dit reglement. 
 

20. Dringende mededelingen op zaterdag en zondag via telefoonnummer:   0475/62.30.96. 
 
Koerssecretaris   Organisatiecommissaris   Koersdirecteur 
GOEMAN Tanja   GOEMAN Octaaf    BONNET Arnold 

     0475/62.30.96    0492/42.40.17 
     octaafgoeman@skynet.be   arnold.bonnet@telenet.be 
 
 

STANDAARDREGELS ivm COVID VAN TOEPASSING OP DEZE WEDSTRIJD 

* Er kan nergens vooraf op rennersparken plaatsen afgebakend worden; 

* Op het rennerspark dienen de richtlijnen van de afstand gerespecteerd te worden; 

* Alle voertuigen dienen aan te sluiten naast elkaar en in dezelfde richting, snuit naar de voorziene 
veiligheidsgangen zodoende vlot verloop bij eventuele evacuatie door ordediensten; 

* De aangegeven rijrichting naar het rennerspark en deze van het rennerspark richting huis dienen opgevolgd 
te worden; 

* Naast elkaar staan is SAMEN aankomen op de organisatie; 

* Bij verplaatsingen van en naar de omloop en omgekeerd dient iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar zijn 
mondmasker te dragen. Bij zittend en in eigen bubbels dient dit niet; 

* De afstand van anderhalve meter dient gerespecteerd te worden rond de omloop. Indien deze niet 
gegarandeerd kan worden dient men zijn mondmasker te dragen; 

* Dranken en voeding kunnen stilstaand en/of zittend genuttigd worden.   
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