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Algemene informatie die vanuit de KNAF wordt gegeven mbt minibuggy
licentie
http://www.knaf.nl/secties/autocross/info-minibuggy-examen

Wie komen in aanmerking voor een Minibuggylicentie?
Jeugdigen komen in aanmerking voor een autocrosslicentie vanaf 6 tot en met 12 jaar.
Minibuggy-examen
Wanneer kan een minibuggyrijder het examen afleggen ?
De data voor het minibuggyexamen 2018 zijn:
Regio Oost
2 april - Meddo
Reservedatum bij afgelasting: 15 april - Langeveen
Regio Noord
21 april - Smilde
Reservedatum bij afgelasting: NNB
Regio West
2 april - Groot Ammers
Reservedatum bij afgelasting: 27 april - Alphen aan den Rijn
Regio Zuid
Zaterdag 24 maart - Kerkdriel
Reservedatum bij afgelasting: 2 april - Baarle Nassau
Aanvangstijden examen is om 9:00 uur. Dus om 08.45 uur aanwezig zijn.
Tevens kan de avond voorafgaand aan een wedstrijd van het Eurol/VEKA Nederlands
Kampioenschap het examen afgelegd worden.
Wie neemt het examen af?
Personen welke hiervoor door het bestuur van de Sectie Autocross worden aangesteld.
Moet ik mij ook aanmelden voor het examen?
Iedere junior dient zich vóór 15 maart 2018 aan te melden via de online inschrijfmodule.
Welke gegevens moet ik doorgeven als ik me aanmeld voor het examen?
• Volledige naam;
• Geboortedatum;
• Telefoonnummer;
• Van welke club ben je lid ?
Waaruit bestaat het examen?
• Een rijvaardigheidsproef om te zien of de Mini de auto onder controle heeft;
• Een mondelinge test om te kijken of hij/zij beschikt over voldoende reglementenkennis.
Worden beide examens (praktijk en theorie) op dezelfde dag afgenomen?
Ja, beide examens worden op dezelfde dag afgenomen.
Moet ik dan het hele dikke AutoSportJaarboek en het Autocrossreglement uit mijn hoofd
kennen?
Nee, alleen de reglementen die van toepassing zijn op de minibuggy en de algemene
reglementen die voor elke deelnemer gelden.

Wat moet ik allemaal meenemen naar het examen?
• Helm;
• Overal;
• Auto;
• ID kaart.
Hoe laat moet ik aanwezig zijn voor het examen?
• Tijdens het 1e minibuggyexamen (aan het begin van het seizoen), 's morgen om 08.45
uur;
• Tijdens de wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap Autocross 's avonds om
19:30 uur.
Mijn auto is nog niet klaar, mag ik dan wel het examen afleggen?
Ja dit mag, echter je moet wel zelf voor een Minibuggy zorgen waarmee je de
rijvaardigheidsproef kunt afleggen.
Ik ben helemaal vergeten op te geven voor het Minibuggy-examen, kan het examen dan
ook afgenomen worden op een plaatselijke wedstrijd bij mij in de buurt?
Nee deze mogelijkheid bestaat niet, je kunt dan alleen het examen nog afleggen op de
avonden voorafgaand aan een wedstrijd van het Nederlands Kampioenschap Autocross.
Krijgt een Mini zijn licentie direct mee?
De Mini krijgt zijn licentie pas op het moment dat hij is geslaagd voor de proef van
bekwaamheid en de licentieaanvraag heeft ingediend.

