Valentino
here we
come!
Alles over wegracen
van minibike tot MotoGP
Word jij de nieuwe Valentino Rossi?
In deze flyer lees je welke raceklassen
er zijn, waar je meer informatie vindt
en wanneer je vrijblijvend kennis kunt
maken met de wegracesport.

Moriwaki / GP3 Juniorcup

Eendaagse
wegraces
Wanneer je zonder
competitieverplichtingen wilt
deelnemen aan eendaagse
wegraces dan kun je terecht
bij CRT (www.crtholland.nl),
dat sinds 1998 de KNMV
Cupraces organiseert.
Er wordt meestal gereden op
het TT Circuit Assen. Verder is
er de Zomeravond Competitie,
een betaalbare breedtesport
die op Circuit Zandvoort
wordt gehouden.
Race vandaag nog naar
www.rszmotorsport.nl
voor meer informatie.

Het echte werk!
Het Open Nederlands
Kampioenschap is het hoogste
niveau waar je in Nederland
aan mee kunt doen. Dat kan
alleen na het volgen van de
KNMV-erkende wegracecursus.
De verschillende raceklassen
sluiten aan op internationale
competities en voor de
allerbesten zelfs op het
wereldkampioenschap.
Er wordt regelmatig op het
TT Circuit Assen gereden,
met enkele uitstapjes naar
grote circuits in Duitsland en
België. Ook de stratencircuits
in Hengelo (Gld.) en Oss
staan op de kalender.
Schakel door naar
www.knmv.nl voor een
overzicht.

Yamaha R125
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Benzine door
de aderen
“Wie eenmaal aan een wegrace heeft meegedaan
is direct verslaafd aan de snelheid en adrenaline.
Teamwork en fairplay staan hoog in het vaandel.
Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Na mijn
profcarrière als coureur ben ik ontzettend trots
om als KNMV bondscoach jeugdige coureurs
te begeleiden en te coachen naar een zo hoog
mogelijk niveau. Het begint allemaal bij de jeugd,
we schenken dan ook veel aandacht
aan het veilig opleiden van
jong talent. Op alle niveaus
zijn gediplomeerde
KNMV-trainers bezig om
jeugdige sporters op te
leiden en te begeleiden
in hun race naar de top.
Daar gaan we voor!”
Barry Veneman
KNMV bondscoach wegrace

NSF100

Kom op, stap op!
Kom op 17 of 24 oktober
2012 naar het TT Circuit
Assen. Daar organiseert de
KNMV samen met de SOBW
twee opstapdagen voor de
wegracesport. Voor alle vragen
die je hebt kun je terecht bij
diverse motorsporttrainers
die deze dagen begeleiden.
Meld je wel even van tevoren
aan op www.knmv.nl/wegrace.

Minibikes, maxi fun
Wist je dat je al vanaf je 6e jaar
kunt beginnen met motorsport?
Net als Valentino Rossi, die
op dezelfde leeftijd ook
zijn eerste rondjes op een
minibike maakte.
Deze kleine motorfietsjes
zijn onderverdeeld
in wel tien groepen
en verschillende
leeftijdscategorieën.
Deelnemers worden
door de organisator,
Race Association
Pocketbikes (RAP)
Holland, ingedeeld
naar competitieniveau.

Start je motor en ga naar
www.rap-holland.nl
voor meer informatie.

Brommers en
scooters:
betaalbaar begin
De Stichting Organisatie
Brommer Wegraces (SOBW)
organiseert minimaal 13 keer
per jaar wegraces voor
brommers en scooters.
Er wordt gereden op diverse
kleine (kart)circuits en
het Junior TT Track in vier
leeftijdscategorieën vanaf
10 jaar. Op informatiedagen
worden theorie-examens
afgenomen en krijg je
instructies over verplichte
beschermende kleding.
Zo kun je betaalbaar en
veilig met racen beginnen.
Brom naar www.sobw.nl
voor meer informatie.

SOBW

Kampioenen in de
maak
In de verschillende
merkenklassen met identieke
motoren heeft iedereen gelijke
kansen. Jong talent krijgt in de
Honda NSF100-competitie alle
kans om zich te ontwikkelen.
De coureurs worden ook
naast de baan begeleid met
conditietraining en rijtechnische
ondersteuning. De kosten van
de NSF100 championship in
2012 bedroegen € 1.000,inclusief het gebruik, onderhoud
en transport van de motoren en
de kleding. Je bent verplicht om
aan alle evenementen (25 per
jaar inclusief trainingen) deel te
nemen. Voor iedere race wordt
geloot welke motor je krijgt!
Accelereer naar
www.nsf100championship.nl
voor meer informatie.

Yamaha R125 Cup
Nieuw in 2012 was de Yamaha
R125 Cup, powered by Gamma.
In deze klasse rij je met je eigen
motor. De complete raceklare
motorfiets kostte in 2012

€ 2.677,- (incl. btw).
De voorgeschreven Savabanden
kosten € 125,- per set voor
ongeveer 700 racekilometers.

Moriwaki Cup/GP3
Junior cup
De stichting GP3 Junior Cup
vult het gat tussen de diverse
brommerklassen, cupklassen
en 600cc ONK. Het inschrijfgeld
voor deze gesponsorde Honda
Moriwaki Cup bedraagt
€ 6.000,- met een borg van
€ 1.000,- (excl. btw).
Hierbij inbegrepen is het
gebruik en onderhoud van
de motor gedurende zo’n
15 evenementen, evenals
brandstof, banden, kleding,
transport etc.
Plat door de bocht naar
www.gp3juniorcup voor
het overzicht.

