Hout gezocht!!!
In het najaar zal er op onze club een BMX West en Internationale Topcompetitie gehouden worden.
Vorig jaar hebben wij de eerste bocht aangepast en hebben daardoor het hekwerk met houten
panelen moeten verwijderen.
Voor aanvang van deze wedstrijden zal onze baan worden gekeurd door de KNWU. Onderdeel van
deze keuring is dat wij verplicht zijn dat de eerste bocht bovenaan dicht is.

We zijn daarom op zoek naar houten panelen!
Heb je thuis nog planken staan, werk je bij een bedrijf die hout kan leveren of heb je toevallig familie,
vrienden of kennissen in het hout??? Denk dan aan onze vereniging want het bespaart de club een
hoop kosten als wij kosteloos het hout geleverd kunnen krijgen! Sponsoring is uiteraard ook
bespreekbaar.
Stuur een mailtje naar info@bmxzoetermeer.nl als je ons verder kunt helpen.

BMX Clubbroeken
De komende weken zijn er weer pasbroeken op de club aanwezig. De BMX broek is afgestemd op ons
clubshirt. Een BMX clubbroek kost € 95,00. Ze zijn van goede kwaliteit. Heb je interesse geef dit dan
even door aan Melanie Hoogendoorn.

Wie wil zich opleiden tot baancommissaris of jurylid?
Voor onze vereniging zijn we op zoek naar ouders die de opleiding voor baancommissaris of jurylid
zouden willen volgen.
De opleiding is qua tijdbelasting zeer goed te doen. Je neemt kennis van een stukje theorie en
beantwoord wat vragen in een werkboek. Vervolgens doe je tijdens een BMX West wedstrijd examen.
De kosten zijn voor rekening van de vereniging.
Door eigen mensen op te leiden zijn wij voor organisatie van wedstrijden minder afhankelijk van
andere clubs.
Interesse gewekt en wil je meer info? Stuur even een mail naar info@bmxzoetermeer.nl

Noteer in je agenda! Zaterdag 27 juni klusdag!
Om onze baan weer TIPTOP in orde te krijgen organiseren wij zaterdag 27 juni een klusdag. Het zou
heel fijn zijn als wij er met zijn allen een gezellige en productieve dag van kunnen maken . Velen
handen maken licht werk. Voor een lekkere lunch wordt gezorgd!

Ontvangen informatie KNWU
Onderstaande informatie hebben wij van de KNWU ontvangen:
Allen,
Hierbij wijs ik nog even op de uiterste datum, waarbij men een licentie en/of een stuurbordnummer
kan aanvragen om na 1 mei nog voor Kwalificatie NK, EK en WK in aanmerking te komen.
Na 1 mei wordt er niemand meer aan de kwalificatie lijsten toegevoegd als hij/zij na 1 mei nog een
licentie aanvraagt of een stuurbordnummer.
Zie onderstaande regel uit het kwalificatie reglement.
Rijders, die voor 31 maart wel een basislidmaatschap 2015 hebben, maar nog niet in het bezit zijn van een
licentie 2015, moeten voor 30 april 2015 een licentie en een stuurbordnummer aanvragen bij de KNWU om
opgenomen te worden in de deelnemerslijst, waarbij de licentie fysiek uitgegeven moet zijn voor 31 mei 2015,
inclusief de eventueel vereiste keuring. Rijders zonder stuurbordnummeraanvraag op 1 mei 2015 voor de
betreffende klasse worden niet opgenomen in de deelnemerslijst.

Wil je dus voor kwalificatie NK, EK of WK in aanmerking komen dan dien je in het bezit te zijn van
een licentie (dus geen basislicentie!).
Let op! Wil je deelnemen aan de Internationale Topcompetitie op onze baan op 10 en 11 oktober
dan dien je ook in het bezit te zijn van een licentie. Je kunt een licentie aanvragen door in te loggen
op ‘mijn knwu’. Je kiest in het linkermenu voor Licentie en dan Licentie aanvragen.
Heb je vragen over bovenstaande info, mail dan naar info@bmxzoetermeer.nl
Ben je benieuwd hoe je er voor staat in de rankinglijst voor het NK, EK en WK?
Bekijk dan nu je stand in onderstaande link:
http://www.bmxnederland.nl/
75% van de lijst met een maximum van 32 rijders mogen deelnemen aan het NK.
Omdat het EK dit jaar wordt gehouden in eigen land (Erp) mogen er 32 rijders in plaats van 16 rijders
deelnemen. Ook hierbij geldt de 75% regeling. Voor de WK (Zolder, België) mag 75% met een
maximum van 16 rijders deelnemen.
Hieronder nog even de tabel (bijlage 1) hoe je dit jaar nog punten kunt vergaren:

http://www.knwu.nl/wp-content/uploads/2014/12/KNWU-BMX-Kwalific
De positie van een rijder op de Nationale Ranglijst op peildatum 2 juni 2015 bepaalt of een rijder zich
kwalificeert voor deelname.

