
 

 

 

In 2021 transponders in alle klassen 
en bij alle maiscrossen 

Tijdens de maiscrossen 2021 wordt net als voorgaande jaren 
met transponders gereden. Iedereen die in de uitslag wil 
worden opgenomen MOET met een transponder rijden. 
Deelnemen zonder transponder mag wel maar dan staat je 
naam niet in de uitslag. Dit geldt voor alle klassen. Zonder 
transponder kom je nooit in de a-finale terecht want je naam 
verschijnt niet in de uitslag. 

Er zijn verschillende manieren om aan een transponder te 
komen. 
– Lenen (kost niks) van een andere crosser 
– Huren (kost € 10,00 per wedstrijd) 
– Kopen (€ 255,00 of op leasebasis € 85,00 per jaar). 
Via Marktplaats worden ook transponders aangeboden. 
Bij inschrijving moet, als je al een transponder hebt, het transpondernummer worden 
doorgegeven.  

Vermeld bij aanmelding het juiste transpondernummer. 
Geef bij aanmelding aan, als je nog geen transponder hebt: 
– of je het nummer nog niet weet, 
– of je er straks eentje wil huren (vul daartoe alvast het formulier in) 
– of dat je zonder transponder deelneemt. (en niet in de uitslag wordt opgenomen) 

Ook in  Volkel en St. Oedenrode wordt met transponders gereden. 

Wil je een transponder huren dan is een ID kaart als borg verplicht (of € 200,00). Zonder 
deze borg geen transponder.  

Onderling wisselen van eigen transponders is goed mogelijk, als je daar de tijd voor hebt. Het 
omsteken van de transponders kost maar enkele seconden echter er moet dan wel een 
transponderhouder op beide motoren zitten. De MON zorgt voor extra houders. Deze extra 
houders zijn niet te huur maar te koop voor € 5,00. 

Gebruik als het kan overal dezelfde transponder. Is dat niet het geval, geef dan tijdig voor de 
wedstrijd aan de betreffende organisator je nieuwe transpondernummer door. Geef bij 
wijziging je naam, klasse, startnummer en oude en nieuwe transpondernummer door. 
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