
Apeldoorn, 29-06-2020 

 

Hallo OW Cuppers, 

Tijdens de persconferentie van woensdag 24 juni sprak premier Mark Rutte de woorden waarop 

heel Motorsport Nederland zat te wachten: 

“vanaf 1 juli mogen er weer wedstrijden georganiseerd worden”. 

Betekent ook dat de ONK OW Cupraces vanaf 1 juli weer van start kunnen gaan. 

Cruciaal is en blijft echter het structureel respecteren van de 1.5 meter afstand. 

Publiek is op dit moment nog niet toegestaan en iedere deelnemer mag maximaal 3 begeleiders 

meenemen. 

 

Aanpassing binnenlocaties TT Circuit Assen 

Op 24 juni jl. heeft de Nederlandse overheid een nieuwe stap aangekondigd in de Corona-aanpak. 

Deze versoepeling van maatregelen per 1 juli a.s. heeft ook invloed op de mogelijkheden op het 

TT Circuit Assen. In het algemeen geldt dat 1,5 meter onderlinge afstand de norm blijft. 

Per 1 juli heeft dit gevolgen voor het gebruik van binnenlocaties op het circuit, zoals 

de pitboxen, het Media Centre en de Press Conference Room. In het algemeen geldt dat we 

1,5 meter afstand van anderen blijven houden. Het aantal personen dat per ruimte wordt 

toegestaan is afhankelijk van de beschikbare ruimte onder voorwaarde dat er 1,5 meter afstand 

tussen personen gehandhaafd kan worden. De limiet van het aantal voertuigen per pitbox komt per 

1 juli te vervallen, onder voorwaarde dat 1,5 meter onderlinge afstand tussen personen 

gehandhaafd wordt. 

OW Cup-kalender 2020 

De OW Cup start haar seizoen 2020 met de openingsrace op zaterdag 11 juli op haar thuiscircuit 

het TT Circuit Assen in de klassen: ONK SportCup 1000, ONK ProCup 600, ONK ProCup 1000, 

ONK SuperCup 600 en ONK SuperCup 1000. 

Licentiehouders in de ONK NoviceCup 600 / 1000 hebben een voorstel ontvangen over de 

voortgang van deze klasse. 

De 2e en 3e OW Cuprace wordt een week later verreden namelijk op zaterdag 18 juli. Deze race 

zal bestaan uit 1 kwalificatie en 2 races. Op deze datum stond eerst de OW Cup Endurance, de 

501 km van Assen, gepland echter deze is gezien de Corona-protocollen geannuleerd. Tevens is 

op deze datum een reeds geplande groep CRT-sportrijders geannuleerd om een OW Cuprace 

mogelijk te maken. 

De 4e en 5e OW Cuprace staat gepland op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 augustus op het 

Duitse circuit Schleiz. Tot op heden hebben wij hiervan nog geen officiële bevestiging van Bike 

Promotion ontvangen. Wij verwachten binnen 2 weken hierover uitsluitsel. 

Op zaterdag 12 september, zaterdag 3 oktober en zaterdag 10 oktober staan de volgende 

OW Cupraces gepland. Over het programma van 12 september en 3 oktober moeten wij nog een 

standpunt innemen. Zaterdag 10 oktober zijn onze dubbele OW Cup-finaleraces. 

Inschrijven voor 11 en 18 juli, 12 september, 3 en 10 oktober is mogelijk. 

Wij trachten nog om een extra datum te kunnen realiseren echter dit blijkt niet eenvoudig. 

 

Wij wensen jullie allen een succesvol OW Cupseizoen 2020. 

 

Vriendelijke groeten, 

het OW Cupteam 

 


