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Koetree in 2021 
De verwachting is dat het circuit vanaf begin februari geopend wordt voor vrije-trainingen op zaterdag. 
Tijdens deze trainingen moet er rekening gehouden worden met een vernieuwd corona protocol. Zo is 
er begin dit jaar bijvoorbeeld nog een max aantal deelnemers per sessie, gedurende het jaar kunnen de 
protocollen Naast het grote circuit is er ruimte gemaakt voor een mini-circuit voor de PW’s, 50cc’s en de 
beginnende 65cc’s.  
 
Afgelopen winter zijn er weer verschillende grondwerkzaamheden verricht op en om het circuit, dit om 
de staat van het circuit te bevorderen, de lay-out is echter ongewijzigd gebleven.  
 
Ook in 2021 is het voor de MCNH wederom mogelijk geworden om een ONK Jeugd samen met een NK 
Cup te organiseren, deze zal naar verwachting plaats vinden op 8 mei 2021.  
 
De KNMV-licenties worden wederom digitaal uitgegeven, hierdoor vindt er een wijziging plaats tijdens 
het aanmelden van een rijder voor de vrije-training. Voor jou als MCNH-lid met een (Mini-) Koetreekaart, 
zal er weinig verandering plaatsvinden.  
 
Wintertraining 
● Helaas hebben we vanwege de huidige regelgeving de wintertraining moeten schrappen.  

 
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 zie: http://www.knmv.nl/motorsport/Licenties/. Hier is ook een 
handleiding te vinden over hoe je de licentie moet aanvragen.  
 
Wedstrijden MCNH 
● Het clubkampioenschap bestaat in 2021 uit 6 open bekercrossen, waarvan er één samen is met de 

DMX. Schrapresultaten zijn in 2021 bij 6 wedstrijden wel van toepassing. 
Daarnaast is er in 2021 een UMX, een ONK-jeugd / CUP en een EK enduro gepland.  

● Klasse-indeling MCNH voor 2021: 50cc / miniklasse, brommerklasse, 65cc kw, 65cc gw, 85cc kw, 
85cc gw, 125cc (t/m 125cc tweetakt of viertakt), 250cc (t/m 250cc tweetakt of viertakt), 500cc (t/m 
500cc tweetakt of viertakt), 40+, Superklasse (MotoCross licentiehouders vanaf 125cc, Inters 
Enduro en Inters Supermoto) 

● Ook in 2021 zal de MCNH-clubklasse worden voortgezet. Deze klasse rijdt gelijk na afloop van de 
2e manche van de Superklasse één manche per wedstrijddag. Aan de MCNH-clubklasse kunnen 
rijders meedoen uit de klassen 85cc, 125cc, 250cc, 500cc, 40+ en de Superklasse. De MCNH-
clubklasse is voor alle rijders toegankelijk die op die dag hebben meegereden in hun eigen klasse. 
Alleen MCNH-clubleden worden in de uitslag opgenomen.  

● Op www.mcnh.nl kun je je inschrijven voor deelname aan de open bekercrossen via 
https://www.mcnh.nl/motocross/inschrijven-mcnh-open-beker-clubcrossen-2021/ 
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UMX  
● Via http://www.bmac-borculo.nl/UMX/UMX.htm kun jij je aanmelden, vergeet niet om bij de club MC 

Nijverdal-Hellendoorn aan te vinken.  
 
EK/ONK Enduro 
● Voor het eerst in de geschiedenis zal er in 2021 door de MCNH het EK enduro georganiseerd 

worden! Op donderdag 30-09-2021 tot zaterdag 02-10-2021 zal het EK/ONK enduro plaatvinden in 
het mooie Hellendoorn. Meer informatie over het enduro evenement is eind februari op onze site te 
vinden. 

 
Data wedstrijden 2021: 
● za  03-04-21 Open bekercross 1 

● za  17-04-21 Open bekercross 2 

● za  08-05-21 ONK Jeugd / CUP 

● za  05-06-21 Open bekercross 3 

● za  19-06-21 UMX 

● za  03-07-21 Open bekercross 4 

● do  12-08-21 Motor opstapdag Heldersfees 

● vr  13-08-21 Motorspektakel Heldersfees 

● za  28-08-21 DMX / Open bekercross 5 

● za  11-09-21 Open bekercross 6 

● do  30-09-21 EK – ONK enduro MCNH Heuvelrit 
 
Feestavond 
Ook de legendarische jaarlijkse feestavond van de MCNH laat dit jaar op zich wachten, uiteraard moet 
dit feest door gaan. Wanneer deze plaats gaat vinden is nog nader te bepalen, wees gerust de bekers 
voor alle kampioenen van het jaar 2020 worden uiteraard bewaard een uitgereikt.  
 
Normaal gesproken staat de avond staat vol van 
spektakel. Tijdens deze feestavond worden alle 
kampioenen van de MCNH gehuldigd in de vorm van 
prijsuitreikingen voor Cross-, Enduro- en het 
Toerkampioenschap en natuurlijk ook van de MCNH 
GP-competitie. Een spetterende DJ zal ons gedurende 
de avond voorzien van lekkere plaatjes. 
 
 
Ledenvergadering 
Tijdens de ledenvergadering op 12 februari aanstaande om 20.30 uur wordt er teruggekeken naar het 
afgelopen jaar en worden de plannen voor het komende jaar bekend gemaakt. De ledenvergadering 
wordt online gehouden, meer informatie wordt binnenkort bekend gemaakt via de site.  
 
 

Rest ons niets anders dan jullie een heel sportief en succesvol 2021 toe te 
wensen! 
Bestuur en Clubcrosscommissie M.C.N.H.  
 
 

 

N.t.b. 

http://www.bmac-borculo.nl/UMX/UMX.htm

