
VMCN Weekend Emmen 2018 
 
Over een aantal weken is het weer zover, het jaarlijkse VMCN weekend in Emmen. Op vrijdag 29 juni, 
zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 2018 zijn we te gast bij de Motodrome in Emmen. 
 
Dit jaar zal het weekend er echter wat anders uitzien dan normaal. Op vrijdag kan er gewoon vrij 
getraind worden door alle opgegeven VMCN leden en betrokkenen, echter op zaterdag 30 juni zal 
het 5 jarig jubileum van de VMCN gevierd worden. Deze dag is anders als de standaard crossdagen 
zoals jullie gewend zijn, en is tevens ook voor de partners, familie, vrienden, bekenden van de 
aanwezige rijders/rijdsters. Dus cross je zelf niet, maar ben je wel altijd aanwezig op de cross, kan je 
ook deelnemen aan deze dag. 
 
’s-Morgen wordt er ingeschreven in de kantine, met een bakje koffie en een VMCN gebakje, 
vervolgens worden alle aanwezige ingeschreven rijders en alle ingeschreven partners verdeeld over 
een aantal “hoeden”. Middels een loting wordt er uit elke hoed een aantal rijders en aantal partners 
getrokken, en worden de teams samengesteld waarmee je de jubileum dag gaat proberen te winnen. 
Dit team zal bestaan uit enkele rijders, maar ook uit enkele partners (die niet crossen), het kan dus 
goed zijn dat je niet bij je eigen vrouw/man in het team zit. 
 
Vervolgens wordt er door elke crossgroep 1 vrije training afgelegd, met aansluitend 2 manches. Door 
middel van alle resultaten van je teamleden bij elkaar, wordt er een totaalresultaat behaald voor de 
crossuitslag. 
 
Vervolgens zal er vanaf ongeveer 16:00 uur diverse activiteiten plaatsvinden, welke totaal niet cross 
gerelateerd zijn. Denk aan een quiz, oudhollandse of 6-kamp spelletjes enz. (we willen niet teveel 
verklappen, zodat jullie thuis al kunnen  oefenen). 
 
Om de avond af te sluiten zal Barry van Motodrome Emmen weer de zeer goed verzorgde barbecue 
organiseren, en zullen we middels een goed feest de avond af sluiten.  
 
Zondag 1 juli 2017 is het ook nog mogelijk om vrij te trainen voor iedereen, echter is de baan dan ook 
gewoon open voor rijders van buitenaf. Door de jaren heen zijn we er achter gekomen dat door de 
aanwezige rijders van het VMCN weekend op zondag niet heel veel gebruik meer wordt gemaakt van 
de baan. Sommige hebben al voldoende gereden, hebben nog een te grote kater, of willen 
gewoonweg redelijk optijd naar huis. Het is daardoor nog wel mogelijk om gewoon vrij te trainen, 
echter is de baan niet apart afgehuurd door de VMCN. 
 
De mensen die het vorige (toen nog Dutchtwinshock) jubileum meegemaakt hebben, weten dan ook 
dat dit een groot succes is, en echt een heel gezellig weekend met elkaar. Zeker nu met de extra 
trainingsdagen en de feestavond met Live muziek, denken wij dat het een heel erg mooi weekend 
gaat worden. 
 
We zouden het heel erg leuk vinden dat we uit alle klassen welke bij de VMCN rijden, leden aan dit 
weekend zien deelnemen, het is een heel gezellig weekend welke voor iedereen erg leuk en gezellig 
is, dus kom allen. 
 
De inschrijving is vanaf nu open, en iedereen die ook maar iets met de VMCN te maken heeft, kan 
zich hiervoor opgeven. Het is niet verplicht om op een classic motor te rijden, dus ook zoals elk jaar 
de kennissen, familie en vrienden e.d. van de VMCN leden kunnen meedoen. Let op, ook graag de 
partners zoveel mogelijk vooraf opgeven.  
Inschrijven kan via de volgende link:  http://vmcn.mx/inschrijving-emmen-weekend

http://vmcn.mx/inschrijving-emmen-weekend


Kosten voor het weekend: 
 

Rijders welke VMCN lid zijn:  

Vrijdag 29-6-2018: € 10,- 

Jubileum dag Zaterdag 30-6-2018: Gratis 

 

Rijders welke geen VMCN lid zijn:  

Vrijdag 29-6-2018 € 20,- 

Jubileum dag Zaterdag 30-6-2018: € 15,- 

 

Partners die deelnemen aan jubileum dag: Gratis 

Barbecue, VMCN leden: € 10,- 

Barbecue, NIET-VMCN leden: € 15,- (kostprijs) 

Barbecue kinderen tot 10 jaar: Gratis 

Barbecue kinderen van 10 tot 16 jaar: € 7,50 

Overnachting per voertuig (incl. stroom en gebruik douches): € 15,- (per nacht) 

 
Direct na de inschrijving krijg je automatisch een email waarin staat dat de inschrijving gelukt is. De 
betaling voor het weekend zal ’s ochtends op locatie gebeuren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur VMCN 


