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Introductie
In deze brochure vind je het programma, de
locatie en de sponsoren van het NK Mountainbike op
21 & 22 juli 2018 in Apeldoorn.

Iedereen is welkom!
Ben je geen mountainbiker? Geen probleem!
We laten je heel graag kennis maken met deze sport
en vinden het hartstikke leuk wanneer je komt!
Wel een mountainbiker?
We nodigen jou tevens uit om als mountainbiker zelf
deel te nemen aan dit fantastische evenement!

Beleef het NK Mountainbike!
Funklasse
Aan de Funklasse mag iedereen vanaf 16 jaar (man,
vrouw) zonder wedstrijdlicentie deelnemen.

Kidsrace
De dikke bandenrace en de race op de loopfiets. Aan
deze race mogen alle kinderen deelnemen van 5 - 8
jaar.

Buurt- en straatrace
Aan deze race kan je meedoen als buurt of straat.
Deelname in een team van 3 personen (man, vrouw)
vanaf 16 jaar.

Bedrijven- en verenigingsrace
Aan deze race kan je meedoen als bedrijf of
vereniging. Deelname in een team van 3 personen
(man, vrouw) vanaf 16 jaar.

Zaterdag 21 juli 2018
08.30 - 09.45 uur

Vrije training / NK- parcoursverkenning

75 min

10.00 uur

Masters 40+

75 min

10.02 uur

Masters 50+

75 min

11.20 uur

Huldiging Masters 40+ en 50+

11.30 uur

Amateurs / Sportklasse

12.50 uur

Huldiging Amateurs / Sportklasse

13:00 uur

Masters 30+

14.20 uur

Huldiging Masters 30+

14.45 uur

Kidsrace

15 min

15.00 uur

Races buurten, straten, bedrijven, verenig.

30 min

15.30 uur

G-klasse

30 min

16.00 uur

Funklasse mannen

60 min

16.02 uur

Funklasse dames

60 min

17.15 uur

Huldiging wedstrijden middagprogramma

17.30 - 19.00 uur

Vrije training / NK - parcoursverkenning

75 min

75 min

Zondag 22 juli 2018
08.30 - 09.45 uur

Vrije training / NK - parcoursverkenning

75 min

10.00 uur

Junioren

75 min

11.30 uur

Vrouwen Elite / Beloften / Sportklasse

90 min

11.32 uur

Junior Vrouwen

75 min

11.34 uur

Nieuwelingen Meisjes

60 min

13.15 uur

Huldiging Junioren en Dames categorieën

13.45 uur

Nieuwelingen Jongens

60 min

15,00 uur

Elite Heren

90 min

15.02 uur

Beloften

90 min

16.45 uur

Huldiging wedstrijden middagprogramma

Locatie en parkeren
Parkeren: Willem III Kazerne
Frankenlaan 70, 7312 TG in Apeldoorn
Locatie evenement: Sportpark Orderbos
Privacy
Tijdens het evenement wordt beeldmateriaal gemaakt
t.b.v. social media en onze website. Aan de deelnemers
zullen wij toestemming hiervoor vragen, maar het is niet
mogelijk toeschouwers toestemming te vragen.
Bij vragen kunt u een mail sturen aan:
info@nkmtb2018.nl.

Het NK Mountainbike is mede mogelijk
gemaakt door:

Kijk voor alle sponsoren
op: nkmtb2018.nl

