Inschrijven voor de cross: dit is wat je moet weten
Brockers! 28 oktober, om 18.00u om precies te zijn, gaat de online kaartverkoop voor het boerenrockfestival 2023 van
start.
Mocht je nog vragen hebben, wil je weten wat de veranderingen zijn? lees dan vooral even verder.
➢

➢
➢

Dit jaar is het rennerskwartier apart van de klamping ( je kunt wel lopend van kamping naar rennerskwartier en
andersom). Indien je een inschijving voor de cross doet zitten hier een rijders en helpers kaart bij. Hiermee heb
je ook toegang tot het rennerskwartier en de klamping en het festivalterrein.
Zeer brandbaar materiaal waaronder bankstellen, overig ( zit) meubulair) pallets, strobalen zijn verboden per
2023!. Enkel campingmeubulair is toegestaan.
Indien je deze wel hebt meegenomen volgt inbeslag name en zul je de afvoerkosten moeten betalen Inbeslag
genomen goederen worden niet teruggegeven.

➢

Daarnaast heb je de optie om voor alle twee wiel klassen 1 extra rennerskwartierkaart bij te kopen en voor de 4
wiel klassen kun je twee extra rennerskwartier kaarten bijkopen.

➢

Losse rennerskwartierkaarten zijn er niet, alleen bij een inschrijving voor een crossklasse kun je bij kopen! Je hebt
je de optie om voor alle twee wiel klassen 1 extra rennerskwartierkaart bij te kopen en voor de 4 wiel klassen
kun je twee extra rennerskwartier kaarten bijkopen.

➢

Bij een inschrijving voor een crossklasse zit dit jaar een deelname kaart die je nodig hebt bij de keuring.

➢

Enduro krijgt Jeugdklasse! In 2023 wordt de enduro uitgebreid met een jeugklasse. Deelnemers kunnen vanaf 10 jaar
meedoen over een verkort aangepaste enduro route. Jullie hebben de baan een heel uur voor jezelf!

➢

Gekkenhuisklasse dit jaar onderverdeeld in De dikker ass Doe Klasse met de grote voertuigen vanaf 4,5 meter lengte en
de betere een kleine de Steigert klasse met de voertuigen tot 4,5 meter. We hebben mooie prijzen voor deze klasse,
dus ga helemaal uit je creatieve dak en bouw een mooi voertuig!

➢

De Ford sierra Duo klasse is gewijzigd naar de Duo klasse. Alle merken zijn toegestaan tot 2L,maximaal 1300 kilo.
Toegestaan 3,4 en 5 deurs voertuigen en stationwagons.

De crossklassen waarvoor je je dit jaar in kunt schrijven zijn als volgt:
❖
❖
❖
❖

Leutjescross ( 6-12 jaar) – 57,50 inclusief twee rennerskwartierkaarten
Pubercross ( 10-16 jaaar) – 80 euro inclusief twee rennerkwartierkaarten
Bromfietsklasse (16+) 130 euro inclusief twee rennerskwartierkaarten
Jeugd enduro ( vanf 10-16 jaar) Dagkaart voor deelname, 10 Euro met de optie om 2 extra dagkaarten bij te
kopen voor 10 euro, exclusief MON licentie. Enduro met klamping (18+) 130 euro inclusief rennerkwartierkaart
❖ Enduro Dagkaart (16+), 30 euro exclusief MON licentie inclusief toegang tot festival terrrein op de vrijdag

Vanaf hier deelname 18+ en geldig rijbewijs
❖ Wegraceklasse (18+) 130 euro inclusief twee rennerkwartierkaarten
❖ Quad klasse (18+) zonder of met enduro deelname 130 of 160 euro inclusief twee rennerkwartierkaarten.
Enduro is excusief MON licentie
❖ Motorcross (18+) zonder of met enduro deelname 130 of 160 euro inclusief twee rennerkwartierkaarten. Enduro
is excusief MON licentie
❖ Autocross klasses (18+), autocross < 2000, Duo klasse, driewielklassse, Bangerklasse, Rodeo klasse, 130 euro
inclusief twee rennerskwartierkaarten
❖ Gekkenhuisklasse (18+) , 130 euro inclusief twee rennerskwartierkaarten
Voor de cross inschrijvingen werken we met een wachtrij, net als bij de kaartverkoop. Om 18.00uur zal dus iedereen op
een willekeurige plek in de wachtrij geplaatst worden.
Zit je in de pagina van de crossklasse waarvoor je je wil inschrijven? Vul dan je gegevens in, scroll de algemene
voorwaarden helemaal door en aanvinken maar.

Vergeet niet extra rennerskwartierkaarten bij te kopen voor je vrienden!
MON Licentie is verplicht voor deelnamer enduro. Deze Licentie is online af te sluiten via de website van de MON . iedere
deelnemer krijgt bericht vanaf wanneer je deze licentie kunt afsluiten.
Voor alle andere klasses is het afsluiten van een MON licentie niet verplicht maar wel aan te raden. Cross verstandig en
sluit deze licentie af. Jullie ontvangen nadere informatie over het aflsuiten van deze verzekering.

Klampingkaarten en Dagkaarten:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Klampingkaart (16+) 115 euro
Donderdag avond kaart, 17.50
Vrijdag dag kaart, 26
Zaterdag dag kaart, 29.50
Zondag dag kaart, 17.50
4 Dagen kaart, 69.75

Exlusief ticket fee

FAQ (veel gestelde vragen)
• Kun je op het rennerskwartier overnachten? Antw. Ja dat kan zeker. Het rennerskwartier is de camping voor de
deelnemers. Je kunt zelfs met vrienden overnachten. Je kunt bij je cross inschrijving extra rennerskwartier kaarten kopen.
• Mag je als deelnemer ook op de Klamping overnachten – Antw. Dat mag. Je voertuig mag echter niet op de Klamping
komen en dient op het rennerskwartier gestald te worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor je voertuig.
• Als mijn vrienden op de Klamping staan kan ik dan wel naar ze toe? Antw. Jazeker je kunt lopend naar de Klamping en
Klampinggasten kunnen ook lopend naar het rennerskwartier. Klamping en rennerskwartier liggen naast elkaar.
• Moet ik voor mijn dochter van 10 ook een toegangskaartje kopen? Antw. Dat is niet nodig, kinderen tot en met 12 jaar
zijn helemaal gratis.
• Heb je met een Klampingkaart ook toegang tot het festival? Antw. Jazeker en met een rennerskwartierkaart ook.
• Moet voor mijn Caravan ook nog een aparte kaart kopen? Antw. Nee, dat is niet nodig. Voor het onderkomen waarin je
overnacht heb je geen aparte ticket nodig, we vinden het wel heel fijn als je hem ook weer mee naar huis neemt.
• Mag je vrachtwagentrailer om in te slapen op de camping of het rennerskwartier staan? Antw. Jazeker dat mag.
Meer vragen gebruik Messenger of het contact formulier op de site www.boerenrockfestival.nl
Veel succes voor straks!

