
Nieuwsbrief 

 
Volgende week gaan we van start met de 2e editie van het grootste Kids kart spektakel van 

Europa. De 1e editie was een daverend succes en dan ook nog op televisie!  

 

Om alles in goede banen te leiden en de race een promotie te laten zijn voor de Kartsport, 

vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken.  

 

Vrije training  

Vrijdag 11 september: 09u00 tot 15u00 / vanaf 15u00 circuit gesloten 

 
Paddockindeling 

Alle rijders worden door KCL per klasse ingedeeld in een grote tent. Iedereen staat dus per 

klasse bij elkaar, het is niet toegestaan om op een andere plek te staan. Dit doen we vanuit 

logistiek oogpunt. De tent is zaterdagochtend open voor de rijders.  

Iedereen krijgt een eigen plek van ± 4 m2 per rijder toegewezen om te sleutelen.  

 

Het is niet toegestaan om trailers, aanhangers of ander vervoer in de paddock te plaatsen. 

Men dient te parkeren op de centrale parkeerplaats bij het Midland circuit, en vervolgens met 

de kart in de tent te gaan staan. Het is niet toegestaan om op de centrale parkeerplaats te of 

langs de containers te gaan sleutelen.  

Indien u stoelen bij de kart wilt, dan dient u hier zelf voor te zorgen, mits dit past binnen de 

4m2 die u toegewezen is.  

 

Let op de volgende zaken  

• Er is beperkt stroom aanwezig in het paddock voor het opladen van de accu’s 

• Er zijn 2 luchtaansluitingen beschikbaar op het paddock, voor het op druk brengen van 

de banden. Karts schoonspuiten etc. is niet toegestaan.  

• Roken en open vuur is op last van de brandweer verboden in de tent. Let hier goed op.  

• Het is niet mogelijk te overnachten op het circuit/paddock of op de centrale 

parkeerplaats. Indien u wilt overnachten, kunt u naar hotel Haje (A6) of Apollo hotel 

Lelystad.  

• Er is op zaterdag (nacht) bewaking aanwezig in de paddock. 

• De toegangsweg in het paddock dient vrij te blijven i.v.m. hulpdiensten. 

• Achterlaten van oude kartbanden is niet toegestaan. 

• De baanhuur van zaterdag is € 40,- (inclusief ambulance voorziening), 

baanabonnement houders van KCL betalen € 15,-.   

• De NK technische keuring is aanwezig om alles eerlijk en sportief te laten verlopen.  

 

Horeca 

Zowel op zaterdag als op zondag wordt er op de kartbaan gewerkt met consumptiemunten, u 

kunt deze op verschillende plekken kopen. Indien gewenst kunt u ze in het clubrestaurant van 

KCL weer terug verkopen, of doneren aan Against Cancer.  

 

Micromax uitlaten van de organisatie 

Deze klasse krijgt op zondag uitlaten van de organisatie.  

Kijk hiervoor in het reglement van Chrono Karting – Technisch Micromax uitlaatsysteem 1.40. 

 

Cadet 

Ingesloten treft u een omschrijving van de procedure m.b.t. de uitgifte van Cadet motoren. 

De motor blijft ten alle tijden op het circuit. Als u de kart mee wilt nemen naar huis op 

zaterdag avond, dient u de huurmotor in te leveren bij de organisatie. U zal deze op 

zondagmorgen weer retour ontvangen. 

 

Gewicht 

Alle klassen rijden op gewicht, dus kijk goed op het overzicht en voorkom teleurstellingen.  

 



Parolin Rocky Rookie 

Door de grote opkomst is er een aparte klasse opgezet voor de Parolin Rocky. 

De Parolin Rocky Rookie is voor de rijders die de 1e race niet gereden hebben.  

 

Slick- en regenbanden eigen inbreng (nieuw of gebruikt)  

Het voorgeschreven type. Zie het overzicht. 

 

Betaling wedstrijdgeld: betalen is rijden! 

Vooraf betalende rijder heeft voorrang op een niet vooraf betalende rijder.  

Dus voor die klassen die vol zitten: zorg ervoor dat u de betaling voldoet via de bank. 

 

Bankgegevens voor betaling 

ABN Amro BANK 

Bankrekeningnummer: NL34 ABNA 0498 374 017  

Onder vermelding van: Naam rijder/klasse 

 

Guiness book of records:  

Op zaterdag 12 september na het trainen gaan wij met alle racetoppers nog een fantastische 

uitdaging aan! Het lijkt ons super als jullie allemaal met onze zo genoemde kartslinger 

meedoen. Voor deze recordpoging hebben wij veel media uitgenodigd. 

Meld je dus snel kosteloos aan via de website van KCL. 

 

Verplicht - Rijders parade: melden in Parc Ferme om 16u15 tot 16u30 

- Alle rijders met dichtgeritste race overall met helm in PF 

- Zoek het bord met je klasse op en neem daar plaats 

- Vervolgens per klasse achter elkaar rustig de baan op lopen 

- Opstelling voor restaurant in een rij per klasse 

- De helm voor je plaatsen op de grond 

- De handen geplaatst op de rug 

- Een BN’er overhandigd het aandenken  

- De speaker doet verslag tijdens de rijders parade 

- Na afloop weer in een rij terug het Parc Ferme in 

 

Verplicht – Groepsfoto: zondag 09u30 bij Start/Finish 

Direct na de briefing op zondag maken we een groepsfoto voor het blad RTL GP Magazine en 

voor diverse andere doeleinden. Dus zorg ervoor dat je je race overall aan hebt bij de rijders 

briefing. 

 

BBQ zaterdagavond – € 2,50 korting bij aanmelding voor 8 September  

Op zaterdagavond start om 17u00 de BBQ en deze eindigt om ± 20u00. 

U kunt zich hiervoor aanmelden bij de inschrijving of vooraf met € 2,50 korting. 

Volwassenen:  € 12,50 pp excl. drank  

Kids:    € 10,00 pp incl. ranja  

 

Dag klassement: Podiumplaatsen (1, 2, 3) hebben een beker. 

De finale race is het dag klassement/uitslag. 

 

Overall klassement: Podiumplaatsen (1, 2, 3) hebben een enorme prachtige overall beker. 

Dit zijn de 2 dag klassementen samen opgeteld.  

Overall klassement: ZAC Zomer Avond Competitie is aansluitend.   

 

Live streaming: www.livebroadcast.nl 

Voor de mensen thuis is er ook weer de live streaming te volgen, dus men hoeft niks te 

missen. 

 

RTL Televisie ploeg: is aanwezig om de 2e editie vast te leggen voor de tv. 

 

Tot slot  

Respecteer elkaar zowel op- als naast de baan, samen gaan we een feestje bouwen met veel 

enthousiaste Kids bij elkaar.  


