
 

 

 

 

Instructie voorinschrijven  

     wedstrijden 2020 
 

 

Voorinschrijven 

• Elke rijder moet uiterlijk donderdag (24.00 uur) voor de wedstrijd online zijn 

ingeschreven en hebben betaald. Ben je niet online ingeschreven dan kun je NIET rijden bij 

de betreffende wedstrijd.   

• Voor startbewijshouders (en jeugd trainingsbewijshouders) gaat de inschrijving twee weken 

voor elke wedstrijd open. Wil je zeker zijn van je startplek, schrijf je dan in de eerste week in! 

• Op maandag voor de wedstrijd worden de inschrijvingen bevroren en tellen we de 

aantallen. We bepalen welke klassen in series rijden en vanaf dat moment geldt voor 

iedereen: VOL = VOL. Vanaf maandagmiddag voor de wedstrijd kunnen rijders met een 

afvaardiging of wedstrijdpas zich inschrijven (indien de aantallen dit toelaten). De prijs voor 

een wedstrijdpas is € 30,- voor nationale rijders en € 20,- voor jeugdrijders (plus inschrijfgeld).  

• Deelname per wedstrijd kost € 25,-.  

• Ook rijders van de Natte Zuiger, TM-Cup en van de eigen club dienen zichzelf online in te 

schrijven. Voor zijspan geldt dat zowel rijder als bakkenist zich individueel moet inschrijven.  

 

• De inschrijving is pas definitief als je betaling voldaan is en je een QR-code hebt ontvangen.  

• Na je inschrijving ontvang je een bevestiging in je mailbox met een QR-code. Deze code 

laat je scannen bij de ingang van het circuit en dient als je toegangsbewijs.  

• Jouw QR-code biedt toegang voor jezelf én je eerste begeleider. Jullie dienen tegelijkertijd 

het terrein te betreden.  

 

Begeleiders 

• Elke rijder mag maximaal drie begeleiders meenemen.  

• De eerste begeleider is gratis en is inbegrepen bij je inschrijving. Voor de overige twee 

begeleiders moet je apart een ticket kopen in de webshop. Dit geldt voor de zaterdag en 

zondag.  

• Per aankoop krijg je een QR-code in je mailbox. Elke begeleider moet zijn of haar QR-code bij 

de ingang laten scannen en krijgt vervolgens toegang tot het circuit. Elke code kan slechts 

één keer gescand worden.  

• Alleen de rijder kan online een toegangsbewijs voor zijn of haar begeleiders aanvragen. De 

rijder ontvangt dus alle QR-codes in de mailbox en dient deze door te sturen naar de 

betreffende begeleider (via een printscreen of een geprinte versie).  

• Kinderen tot en met 12 jaar behoren NIET tot de begeleiders. Zij hebben gratis toegang en 

hoeven geen toegangsbewijs te hebben.  

 

  



 

 

Stappenplan inschrijving 

1. Ga naar www.mon.nl en klik op de button ‘inschrijven wedstrijden’.  

Of ga direct naar mijn.mon.nl. Log in (inlognaam is je mailadres) en klik op ‘webshop’.   

 

2. Klik op de wedstrijd waarvoor je je wilt inschrijven.  

3. Klik de juiste klasse aan.  

4. Klik op ‘inloggen om te bestellen’ en log in met je mailadres en wachtwoord.  

5. Vul de naam van je (eerste) begeleider in.  

6. Klik op ‘bevestigen en betalen’.  

7. Vervolgens kom je op de overzichtspagina van je winkelwagen en kun je betalen.  

 

8. Indien je een extra begeleider mee wilt nemen, klik je op ‘verder winkelen’.  

9. Je komt op de hoofdpagina van je account terecht. Klik rechtsboven op ‘webshop’ en 

vervolgens weer op de wedstrijd waarvoor je een ticket wilt kopen.  

10. Klik op ‘tweede begeleider’ en vul de naam van deze begeleider in. Klik daarna op ‘bevestigen 

en betalen’.  

11. Mocht je een derde begeleider mee willen nemen, dan herhaal je bovenstaande stappen (8 

tot 10) voor de optie ‘derde begeleider’.  

 

12. Op de overzichtspagina klik je uiteindelijk op ‘afrekenen’ en maak je de betaling in orde.  

13. In je mailbox én op je accountpagina op Mijn MON kun je de QR-code voor jouw 

toegangsbewijs tot de wedstrijd vinden.  

 

Overige zaken 

• Houd op onze wedstrijddagen 1,5 meter afstand van elkaar! Luister te allen tijde naar onze 

officials en clubvrijwilligers. Lees de richtlijnen op onze website.  

• Alle informatie betreffende de wedstrijd wordt op de evenement-pagina op onze website 

geplaatst.  

• Wedstrijdschema’s worden uiterlijk dinsdag voor de wedstrijd online geplaatst. Hierop is te 

zien (of en) welke klassen series rijden.  

• Rennerslijsten worden (definitief) uiterlijk vrijdagmiddag online geplaatst.   

• Er is geen officiële kampioenenhuldiging in Boekel in december. De tussenstanden worden 

wél bijgehouden. Zowel om misstanden in de fuik tegen te gaan, als om een top 3 te kunnen 

vormen van elke klasse.  

• In plaats van een kampioenschap zal er een ‘MON CUP’ verreden worden, waarbij de snelste 

rijders tijdens de laatste wedstrijd in het zonnetje gezet worden.  

• Clubs zijn niet verplicht trofeeën uit te reiken na de wedstrijden. Er is geen prijzengeld.    

 

Fuik 

• Enkel de rijder mag de fuik betreden, er worden géén begeleiders toegelaten.  

• Voor jeugdrijders geldt dat er één begeleider mee de fuik in mag.  

• De rijder dient zijn helm op te hebben in de fuik.  

• Houd genoeg afstand van elkaar, zie regels op het bord bij de fuik.  

 

 

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Mochten er vragen zijn, dan vernemen wij dat graag via info@mon.nl.  

http://www.mon.nl/
https://mijn.mon.nl/Login.aspx
mailto:info@mon.nl

