
 

 

 

 

Instructie inschrijven 

wedstrijden 2023 
 

 

 

Voorinschrijven 
• Er wordt gewerkt met online voorinschrijving via Mijn MON.  

• Deze inschrijving sluit op de donderdagmiddag voor de wedstrijd om 12.00 uur.  

• Voor startbewijshouders gaat de inschrijving twee weken voor elke wedstrijd open, het 

inschrijfgeld bedraagt € 20,-.  

• Er is ruimte voor één klasse om series te rijden. De klasse die het eerst aan het maximum zit, 

wordt opgedeeld in series. Voor de overige klassen geldt vanaf dat moment vol = vol.  

• Ook rijders van de eigen club, vrije klasse en natte zuiger dienen zich via Mijn MON in te 

schrijven. Voor zijspannen geldt dat zowel de rijder als de bakkenist zich individueel moet 

inschrijven.  
 

• Op de maandag voor de wedstrijd worden de inschrijvingen geteld en bepalen we welke 

klassen in series rijden. Vanaf dat moment zal voor alle overige klassen gelden: vol = vol.  
 

• Vanaf de maandag 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). 

Daarmee wordt de totale inschrijving voor nationale rijders € 50,- en voor jeugdrijders € 40,-. 

• Jeugdrijders met een trainingsbewijs mogen aan maximaal drie wedstrijden per jaar 

deelnemen met hun trainingsbewijs.  

 
 

Entreebewijs 
• 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.  
 

 

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. Klik op ‘bevestigen en betalen’.  

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

 

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

toegangsbewijs tot de wedstrijd vinden.  

 

https://mijn.mon.nl/Product.aspx?type=rijder
http://www.mon.nl/
https://mijn.mon.nl/Login.aspx


 

 

Na-inschrijving voor startbewijshouders 
• Is het niet gelukt om je online inschrijving vóór donderdagmiddag in orde te maken, maar 

wil je toch graag van start? Startbewijshouders (en jeugd-trainingsbewijshouders) kunnen 

gebruik maken van een na-inschrijving, tegen een meerprijs van in totaal € 40,- voor je 

inschrijving.  

 

• Vanaf donderdagmiddag komt het formulier voor na-inschrijving online via Mijn MON. Je 

vult dit in en ontvangt na betaling een QR-code in je mailbox. Deze toon je bij de entree 

van het circuit.  

• Vervolgens dien je je nog te melden in de jurybus om je gegevens door te geven. Bij de na-

inschrijving worden je gegevens niet automatisch doorgegeven bij de tijdwaarneming, je 

dient dus jouw naam, startnummer, klasse en transpondernummer te tonen samen met je 

inschrijfbevestiging/startbewijs in de jurybus.   

 

Let op: Deze na-inschrijving is enkel mogelijk voor startbewijshouders. Rijders met een 

wedstrijdpas (daglicentie) kunnen NIET inschrijven op de dag zelf. Een wedstrijdpas dient dus 

uiterlijk donderdagmiddag 12.00 uur online te zijn aangevraagd en betaald. 

Er kan geen daglicentie aangeschaft worden op de wedstrijddag zelf.  

 

 

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

geplaatst.  

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

te zien (of en) welke klassen series rijden.  

• Rennerslijsten worden (definitief) uiterlijk vrijdagmiddag online geplaatst.   

 

 

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

mailto:info@mon.nl

