BMX Zoetermeer 2018
INSCHRIJVEN KAN T/M 10 MEI
Agenda
Zie de wedstrijdkalender op
www.bmxzoetermeer.nl voor
meer wedstrijden.
• 28 april | UEC European
Cup 5 | Kampen
• 29 april |EUC European
Cup 6 | Kampen
• 17 mei | Club2 | Rijswijk
• 19 mei | UEC European
Cup 7 | Blegny, België

Club2 Rijswijk – Zoetermeer | Inschrijven t/m 10 mei!!

• 20 mei | UEC European
Cup 8 | Blegny, België

Het is zover! De data voor de Club2wedstrijden zijn bekend en je kunt je
vanaf nu inschrijven via onze site!
Ga in het menu naar BMX Algemeen,
Wedstrijdkalender en je wordt
doorgelinkt naar de site van BMX West.
Klik daar op Club 2 Rijswijk - Zoetermeer
en je komt op een pagina met alle
informatie over deze competitie.
Onder ‘Inschrijven’ klik je op de link
‘Inschrijven t/m 10 mei 2018’. Ook
leden van Zoetermeer moeten zich
inschrijven, dit heeft de club nog niet
gedaan. De betaling voor deze
competitie is al verrekend in de
contributie, dus leden van BMX
Zoetermeer hoeven hier niet meer
apart voor te betalen.

• 27 mei | BMXTrofee-West
Competitie 3 | Uithoorn

Het zijn zes wedstrijden en bij deelname
vanaf vier wedstrijden krijgt een rijder
een prijs bij de prijsuitreiking op de
laatste zondag.
Zet onderstaande data in de agenda!
Donderdagavond 17 mei - Rijswijk
Donderdagavond 31 mei - Zoetermeer
Donderdagavond 28 juni - Rijswijk
Donderdagavond 13 sept - Zoetermeer
Donderdagavond 4 oktober - Rijswijk
Zondagmiddag 21 oktober –
Zoetermeer (prijsuitreiking)
Deze competitie is laagdrempelig en
zeer geschikt voor de beginnende
racers!
Veel succes allemaal!

Trainingsweekend Sarrians ter voorbereiding op EK
Trainingsweekend Sarrians ter
voorbereiding op EK
Ben je een BMX-racer uit de afdeling
West, en vewacht je je te kwalificeren
voor het EK in Sarrians? Dan ben jij
uitgenodigd om deel te nemen aan
het EK-trainingsweekend!

Norman Kater organiseert op 5 en 6 mei
2018, voor de rijders van de afdeling West,
een EK-trainingsweekend in Sarrians.
Zie de flyer onderaan deze nieuwsbrief
voor meer informatie.

Inschrijven kan nog tot 11 juni
via mijnknwu.knwu.nl
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Inschrijving Nationaal Kampioenschap
Vanaf heden is het mogelijk om digitaal aan te melden via mijnkwnu.knwu.nl
voor:

Bericht van de KNWU:
Reglementswijziging na TC 1
De KNWU heeft wat reglementen
gewijzigd:
- KNWU BMX NK 2018 versie 5.0
- KNWU BMX Topcompetitie 2018
versie 6.0
Deze reglementen zijn te vinden
op de KNWU website onder
kenniscentrum – reglementen –
reglementen BMX.

Inschrijftermijnen
De inschrijftermijnen voor
onderstaande wedstrijden verlopen
in april en van het WK in Baku begin
mei.
Vergeet dus niet om je tijdig in te
schrijven en/of je inschrijving en
betaling te controleren voor de
volgende wedstrijden:
-

4 mei - BMX Talenten Cup
#OpPapendal –
Deadline inschrijving = 27 april 2018!
5-6 mei - UCI BMX Supercross
World Cup Papendal - Round 3/4
(CDM-NED)
Deadline inschrijving = 23 april 2018!
19-20 mei - UEC BMX European
Cup Blegny - Round 7/8 (C1-BEL)
Deadline inschrijving = 30 april 2018!
12-13 mei - UCI BMX Supercross
World Cup Zolder - Round 5/6
(CDM-BEL)
Deadline inschrijving = 30 april 2018!
5-7 juni - UCI BMX World
Championships Challenge Baku
(AZE)
Deadline aanmelding = 8 mei 2018!

BMX Nationaal Kampioenschap Time-Trial | 7 juli 2018 | Uithoorn | Deadline
aanmelding is 11 juni 2018!
BMX Nationaal Kampioenschap (CN) | 8 juli 2018 | Uithoorn | Deadline
aanmelding is 11 juni 2018!
Let op: Het gaat hier om een aanmelding en alle geselecteerde rijders krijgen
ná 12 juni een bevestiging van deelname! Ook rijders die zich nu (nog) niet
hebben geplaatst kunnen zich aanmelden omdat er wellicht in de
betreffende klasse nog doorgeschoven wordt. Als een rijder niet is aangemeld
wordt hij/zij ook niet geselecteerd. De deelname aan het BMX Nationaal
Kampioenschap en het BMX NK Time-Trial is gratis.
Voor meer informatie, zie:
www.knwu.nl/storage/2017/05/Nationaal-Kampioenschap-2018BMX.pdf
www.knwu.nl/storage/2017/05/Kwalificatie-eisen-NKEKWK-2018BMX.pdf
Als je bent aangemeld, maar ook als je bent geselecteerd en je kunt om de
een of andere reden niet deelnemen, meld je dan af via bmx@knwu.nl. Bij
een afmelding van een gekwalificeerde rijder voor of uiterlijk op de dinsdag
om 23.59 uur in de week voor het NK, kwalificeert de eerstvolgende rijder zich
alsnog voor het NK, mits uiterlijk 11 juni 2018 voor 23.59 uur de deelname is
aangemeld bij de KNWU. Bij afmeldingen na deze datum (3 juli 2018) wordt er
niet meer aangevuld. Niet gekwalificeerde rijders, die zich hebben
aangemeld voor 12 juni 2018, krijgen dus van de KNWU na 3 juli een afwijzing
per mail.
Het Nationaal Kampioenschap Time Trial wordt verreden over 2 klasses: een
klasse voor vrouwen en een klasse voor mannen. Alle 20”inch-rijders van 15
jaar en ouder mogen deelnemen aan het NK Time Trial, mits gekwalificeerd
voor het Nationaal Kampioenschap in de eigen 20”-klasse. De Time Trial wordt
bij de mannen verreden over de Pro-sectie indien aanwezig.

Zuid-Hollands Kampioenschap 2 juni 2018
Ter voorbereiding op het ZuidHollands Kampioenschap op 2 Juni
en de BMXTrofee West competitie
van 1 juli die beide plaatsvinden bij
FCC Barendrecht, organiseert FCC
Barendrecht twee vrije trainingen:
12 mei
21 mei

Starthek trainingen tussen 11-12 uur,
13-14 uur en 15-16 uur.
Verder zijn de trainingen voor
iedereen toegankelijk mits je
minimaal KNWU basislid bent.
Baanadres: Zuider Carnisseweg 103,
2993 AZ Barendrecht

De trainingen zijn
van 10:00
tot
16:00
Screenshot
mijn
KNWU
en kosten € 5 per rijder.
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BMX Kamp 2018 – Het wordt weer een
feest!!!
Er komt weer een gezellig kamp aan!
Het kamp zal plaatsvinden op ons eigen terrein op
zaterdag en zondag 9 & 10 juni. De kosten zijn € 40 per
kind.
Inschrijven kan alleen via de site van BMX Zoetermeer.
Ga naar het kopje Activiteiten en dan naar BMX
Kamp>Aanmelden.
Tot 4 mei kun je je aanmelden en betalen. In de kantine
wordt t.z.t. bijgehouden welke rijders zich hebben
ingeschreven. Over het programma krijgen jullie later
nog meer informatie. Maar uitdagend wordt het zeker.
Betalen kan alleen via de bank van de vereniging dit is:
NL70INGB0000132523 t.n.v. BMX Zoetermeer, onder
vermelding van de naam van de rijder.
Zaterdag 9 juni starten wij om 10:00 uur en zondag 10 juni
kunnen de kinderen -moe maar voldaan- om 17:00 uur
weer opgehaald worden.
Wij kijken uit naar een onvergetelijk kamp. Dus schrijf je
snel in voor 4 mei!
Voor meer info kun je terecht bij daphne (trainster,
moeder Lliv), Bianca (moeder Maddox), Astrid (moeder
Wessel )

BMX Zoetermeer
Baanadres:
Buytenparklaan 10
2717 AX Zoetermeer
www.bmxzoetermeer.nl
info@bmxzoetermeer.nl
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