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Aanpassingen Koetree 
Zoals jullie wellicht in de wandelgangen al hebben vernomen is de  M.C.N.H. bezig om de lay-out van 
ons circuit “de Koetree” tegen het licht te houden. Dit heeft met name te maken met de steeds strenger 
wordende veiligheidseisen. Daarnaast is het een lang gekoesterde wens van de clubcrosscommissie 
om de baan nog aantrekkelijker te maken en om in natte periodes de baan toch open te kunnen 
houden. Er is inmiddels een groep mensen van bestuur en clubcrosscommisie aan het werk die de 
mogelijkheden en de onmogelijkheden bekijkt. We kunnen nog geen tijdstip noemen wanneer we een 
en ander  duidelijk hebben, het is een kwestie van zorgvuldigheid en het aanhaken van de betrokken 
instanties. We houden je op de hoogte! 
 
Tarieven 2017 
Op de ledenvergadering februari jl. heeft het bestuur toegelicht dat het waarschijnlijk noodzakelijk zal 
zijn de tarieven te verhogen als gevolg van algemene kostenstijging. Het bestuur heeft in de 
bestuurvergadering van november de tarieven voor 2017 vastgesteld. Op de website zijn de tarieven 
voor 2017 te vinden: http://www.mcnh.nl/leden/  
 
Wintertraining/Jeugdtraining 

 Je kunt je binnenkort opgeven voor de wintertraining op de Koetree. Zaterdag 7 januari start de 
eerste wintertraining. Ook op 14, 21 en 28 januari staat de wintertraining op het programma.  
Opgeven? Klik: http://www.mcnh.nl/mcnh-nieuws/wintertraining-2017.html  

 In 2017 zal de Jeugdcommissie op 2 zaterdagmiddagen een trainingsprogramma verzorgen. 
Hierover komt t.z.t. alle informatie op de site. 

 
KNMV Basis Sportlicentie  
De KNMV Basis Sportlicentie is een licentie waarmee je voor de duur van een kalenderjaar mag 
deelnemen aan vrije trainingen, club- en/of districtswedstrijden onder regelgeving van de KNMV. Om op 
de Koetree te kunnen rijden is deze dus verplicht. Bij de KNMV Basis Sportlicentie zit standaard een 
persoonlijke ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. De KNMV Basis Sportlicentie kun je digitaal 
aanvragen bij de KNMV. Voor meer info: http://www.knmv.nl/motorsport/Licenties/. Hier is ook een 
handleiding te vinden over hoe je de licentie moet aanvragen.  
 
Open bekercrossen / Clubcrossen 

 Net als in 2017 worden alle 6 wedstrijden meetellend voor het clubkampioenschap verreden op De 
Koetree.  

 Op www.mcnh.nl kun je je vanaf begin januari 2017 inschrijven voor deelname aan het volledige 
seizoen open bekercrossen.  

 We zijn per 2017 gestopt met automatisch betalen voor deelname aan de open bekercrossen. 
Vanaf dit jaar kan je bij de eerste wedstrijd aan het loket voor het hele jaar opgeven en betalen of 
per wedstrijd aan het loket.  

 Ook in 2017 zal de MCNH-clubklasse worden voortgezet. Deze klasse rijdt gelijk na afloop van de 
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e
 manche van de Superklasse één manche per wedstrijddag. Aan de MCNH-clubklasse kunnen 

rijders meedoen uit de klassen 85cc GW, MX2B, MX1B, 40+ en Superklasse. De MCNH-clubklasse 
is voor alle rijders toegankelijk die de op de dag hebben meegereden in hun eigen klasse. Alleen 
MCNH clubleden worden in de uitslag opgenomen.  
 

UMX  

 De UMX kalender en het reglement voor 2017 zijn vastgesteld. Zie http://www.bmac-
borculo.nl/UMX/UMX.htm  

 Vanaf heden is het mogelijk om je in te schrijven voor de uitwisselingscross (UMX) competitie. Om 
deel te kunnen nemen moet je voorafgaand aan het evenement op deze lijst staan. Om verzekerd 
te zijn van je favoriete rijnummer is snelheid geboden. 

 Via http://www.macsev.nl/umxaanmelden kun jij je aanmelden, vergeet niet om bij de club MC 
Nijverdal-Hellendoorn (mits je lid bent natuurlijk) aan te vinken. Tot 28-02-2017 kost inschrijven € 
15,- daarna wordt € 30,- in rekening gebracht. 
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Data wedstrijden 2017 
De vastgestelde data voor de wedstrijden van 2017 staan inmiddels op de site. Het is een hele klus om 
tot een kalender te komen zonder daarmee in aanraking te komen met data van andere clubs. Achter 
de schermen is er wel veel contact met andere clubs waarin de data zo goed mogelijk worden 
afgestemd. Hieronder nog even een opsomming van de wedstrijden 2017. 
 
Clubcross 1:                08-04-2017 
Clubcross 2 / DMX   29-04-2017   
Clubcross 3              13-05-2017  
UMX:                03-06-2017 
Clubcross 4 (sponsormiddag)     01-07-2017   
Clubcross 5                22-07-2017 
Motorspektakel Helders fees  25-08-2017 
Clubcross 6                09-09-2017 
Reservedatum clubcrossen       23-09-2017 
2 uurscross    14-10-2017  
 
Zet deze data  vast in je agenda en we zien jullie 
natuurlijk weer aan de start! 
 
Feestavond 
Dit jaar zal er tijdens het jaarfeest naast de 
bekeruitreiking wederom een muzikale act ten tonele 
komen! Kapitein HØK, een gelegenheidsband in het 
Normaal-genre zal de boel op stelten komen zetten. 
Het belooft een super-gezelllige avond te worden! 
Komt dus allen op 20 januari vanaf 20.30 uur naar In 
de Tonne! 
 
Ledenvergadering 
Tijdens de ledenvergadering op 10 februari 20.00 uur 
wordt er terug gekeken naar het afgelopen jaar en 
worden de plannen voor het komende jaar bekend 
gemaakt. Komt allen naar ons clubhuis het Mollenhol! 
 
 

Rest ons niets anders dan jullie een heel sportief en succesvol 2017 toe te 
wensen! 
 
Bestuur en Clubcrosscommissie M.C.N.H. 
 
 
 
 
 
 
  


