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Wedstrijdinformatie GP Vaals 
 
De GP van Vaals maakt deel uit van de ‘History meets the future’ tour van de ID Engines Rocky. 
 
Op het legendarische circuit van Outdoor Karting Vaals wordt op *zaterdag 26 maart 2022* de 
GP van Vaals georganiseerd. In navolging op de GP van Zwolle wordt er tijdens dit unieke 
evenement gestreden om mooie prijzen en natuurlijk de selectie voor het NK 4-takt van Chrono 
Karting. 
 
Tijdens deze dag is er naast wedstrijden van coureurs tussen de 7 en 12 jaar, nog veel meer te 
beleven. Zo kunnen alle kids vanaf 7 jaar, tussen de 135 en 160 cm, GRATIS deelnemen aan een 
kartles. Heb jij altijd al eens kartles willen hebben van oud kart kampioenen? Dit is jouw kans. 
Onder leiding van diverse wereld en Nederlands kampioenen kun jij jouw eerste stappen in de 
kartsport maken. Opgeven hoeft niet. Gedurende de wedstrijddag zijn er verschillende momenten 
beschikbaar om deel te nemen. Meld je aan ter plekke in het restaurant, maar zorg dat je er op 
tijd bij bent want VOL=VOL. 
 
Tijdens de deelnemersparade komen jong en oud samen, history meets the future. 
Want naast jonge coureurs rijden er ook een aantal kart coryfeeën uit het verleden mee, want 
karten is voor alle leeftijden. Dat is waar de GP van Vaals voor staat. Tijdens hun sessies kun je 
de mooiste karts van de Histokart Club Nederland bewonderen. Zij rijden voor het eerst sinds 
ruim 25 jaar weer op hun geliefde baan in Vaals.  
 

Inschrijving 
Inschrijving voor deze unieke wedstrijd kan via www.kartfestival.nl/inschrijving 
Inschrijven kost € 55,00 per rijder. 
 
Transponders zijn te huur tegen een vergoeding van € 15,00 per transponder + € 50,00 borg. 
 
Speakerinformatie 
Bij de inschrijving voor de GP van Vaals willen wij iedereen vragen korte speakerinformatie in 
te vullen. Zo kan de speaker tijdens het evenement leuke weetjes en bijzonderheden vertellen aan 
het publiek.  
Je zou bijvoorbeeld volgende vragen kunnen beantwoorden in de speakerinformatie: 
Ervaring van de rijder 
Hoe heeft hij/zij gepresteerd tijdens de GP van Zwolle 
Sponsoren 
 
Rocky F1: 
Deze klasse is voor de Rocky Coureurs die ervaring hebben, al meerdere wedstrijden hebben 
gereden, kartexamen hebben gedaan, en ingeschreven zijn bij het Nederlands Kampioenschap 
van Chrono Karting voor aankomend seizoen. Deze coureurs zijn al in bezit van een KNAF 
licentie. 
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Rocky F2: 
Deze klasse is voor de Rocky Coureurs die weinig ervaring hebben, nog geen NK’s gereden 
hebben/rijden en willen proeven aan het wedstrijdrijden of aankomend seizoen voor het eerst 
gaan deelnemen aan de ID Rocky klasse bij Chrono Karting.  
Voor deze klasse is een KNAF licentie NIET nodig. 
 
Rocky Rookie Demo: 
Voor de allerkleinste coureurs is er ook een Rocky Rookie Demo. Een opstap ‘wedstrijd’ waarin 
fun en het maken van de eerste stapjes binnen de kartsport centraal staat. Voor deze klasse geldt 
niet dat er een selectie plaats vindt maar natuurlijk gaan we op basis van rondetijden. Alle 
deelnemers krijgen een aandenken. 
 
Twijfel je in welke klasse je moet rijden? Stuur dan een mail naar elke@kart-academy.nl  
 
Tijdens de kwalificatie kan er door de wedstrijdleiding op basis van rondetijden en of (sportief) 
gedrag besloten worden om rijders naar de andere klasse over te zetten. Dit heeft geen gevolgen 
voor eventuele selectie maar is puur bedoeld om de veiligheid van alle rijders en wedstrijdleiding 
te garanderen. 

Prijzen 
De rijders in de F1 en F2 klasse maken kans op mooie prijzen. 
 
1e plaats  Beker + voucher voor banden 
2e plaats  Beker + voucher gratis deelname aan het volgende Kart Festival 
3e plaats  Beker + ID Engines merchandise set 
 
Daarnaast ontvangen alle deelnemers een aandenken. 
 
Aan het eind van de dag worden de F1 en F2 kampioenen gekroond. De kampioenen zijn 
degenen die de meeste punten hebben na de GP van Zwolle en de GP van Vaals. 
 
Deze kampioenen ontvangen een naast een mooie beker ook nog 50% korting op NK 
inschrijving bij Chrono Karting. 
 
Deze prijzen worden aangeboden door ID Engines, Kart Academy en Kart Festival. 

Programma 
07:00 uur  Circuit open 
08:00 uur  Inschrijving bij organisatie + motorloting  
   Motor ophalen bij ID Engines 
09:00 uur  Rijdersbriefing in Parc Ferme 
09:30 uur  Start programma 
10:15 uur  Veiligheidskeuring (tot 11:15 uur) 
12:20 uur  Rijdersparade alle deelnemers 
17:00 uur  Prijsuitreiking 
 
Rijdersbriefing 
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Alle F1en F2 rijders zijn aanwezig tijdens de rijdersbriefing. Hier ontvangen zij een ?? kleur 
bandje. Dit bandje wordt getoond bij entree van Parc Ferme voor de kwalificatie. Als het bandje 
niet getoond kan worden dan worden de deelnemers niet toegelaten tot Parc Ferme, moeten zij 
zich melden bij de organisatie én moeten zij achteraan starten bij de 1e manche. 
 
Vrije training 
Omdat er voorafgaand aan de GP van Vaals geen trainingsmogelijkheden zijn is er een korte 
vrije training. Tijdens deze vrije training mag je een pitstop maken om de bandenspanning aan te 
passen. Iedereen is verplicht om met een transponder te rijden. 
 
Kwalificatie 
De kwalificatie wordt gereden zoals dat ook gebeurd tijdens de officiële wedstrijden van het 
Nederlands Kampioenschap. Tijdens een 7 minuten durende sessie heeft degene met de snelste 
rondetijd pole position. De rondetijden van zowel F1 als F2 worden naast elkaar gelegd. Hierbij 
KAN besloten worden om rijders te wisselen van klasse.  
Tijdens de kwalificatie is het NIET toegestaan om bandenspanning te veranderen. Verlaten van 
de baan betekent einde van kwalificatie. 
 
Manches 
De startopstelling voor de 1e manche is de uitslag van de kwalificatie (incl. beoordeling door 
organisatie) De puntentelling is gelijk aan het NK van Chrono Karting 4-takt. De uitslag van de 1 
manche is de startplaats voor de 2e manche en de uitslag van de 2e manche is de startpositie voor 
de laatste manche. 
De einduitslag van de wedstrijd zijn de punten van de 3 manches bij elkaar opgeteld. 
 
Loting motoren 
Alle rijders van de F1 en F2 klassen krijgen een motor van de organisatie. Deze loting vindt 
plaats bij inschrijving in de ochtend, waarna er met een motorvoucher een motor afgehaald kan 
worden bij ID Engines. 
 
Bandenreglement 
Wij rijden volgens het bandenreglement van Chrono Karting, met eigen inbreng van Le Conte 
banden. Banden waarmee de kwalificatie gereden wordt, worden bij het verlaten van parc fermé 
gemerkt door de TC. Hiermee worden de rest van de manches gereden, het is NIET toegestaan 
om op een nieuw set banden te rijden tijdens de wedstrijden. 
 
Veiligheidskeuring 
Alle karts uit de F1 en F2 klasse moeten gekeurd worden alvorens zij de wedstrijd mogen 
starten. Bij goedkeuring wordt er een bandje aan de kart vast gemaakt. Dit bandje moet het 
gehele evenement blijven zitten. Het verwijderen van het bandje kan uitsluiting tot gevolg 
hebben. 
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Tijdschema 
 

Klasse Type race 
Parc 

Ferme 
open 

Parc 
Ferme 

gesloten 
Start Finish 

 
Rocky F2 VT 20 minuten 09:15 09:25 09:30 09:50  

Rocky F1 VT 20 minuten 09:40 09:50 09:55 10:15  

HistoKart VT 1 - - 10:20 10:35  

Kartles Vaals 1 - - 10:40 10:55  

Rookie Demo VT 1 10:45 10:55 11:00 11:10  

Rocky F2 Kwalificatie 11:00 11:10 11:15 11:22  

Rocky F1 Kwalificatie 11:15 11:25 11:30 11:37  

HistoKart VT 2 - - 11:42 11:57  

Kartles Vaals 2 - - 12:02 12:17  

Demonstratie ID Engines (Junior / Senior / Shifter) tussen 12.20 en 12:30 uur  
Lunchpauze en rijdersparade tussen 12:30 - 13:00 uur  

Rookie Demo Manche 1 13:00 13:10 13:15 13:25  

Rocky F2 Manche 1 13:15 13:25 13:30 13:43  

Rocky F1 Manche 1 13:30 13:40 13:45 13:58  

HistoKart VT 3 - - 14:05 14:20  

Kartles Vaals 3 - - 14:25 14:40  

Rookie Demo Manche 2 14:30 14:40 14:45 14:55  

Rocky F2 Manche 2 14:45 14:55 15:00 15:13  

Rocky F1 Manche 2 15:00 15:10 15:15 15:28  

HistoKart VT 4 - - 15:30 15:45  

Rookie Demo Manche 3 15:35 15:45 15:50 16:00  

Rocky F2 Manche 3 15:50 16:00 16:05 16:18  

Rocky F1 Manche 3 16:05 16:15 16:20 16:33  

HistoKart VT 5 - - 16:35 16:50  

Prijsuitreiking om max. 17:00 uur  

 

Locatie 
Outdoor Karting Vaals 
Selzerbeeklaan 23, 6291 HV Vaals 
tel. 043 - 306 18 66 
 
https://kartingvaals.nl 
info@kartingvaals.nl 
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Baan en lay-out 

 
Baanpost 4 = tevens ingang parc ferme 
Baanpost 5 = tevens starter/finisher 
 


