
    Nieuwsbrief  

  

Verbouwing baan  

In verband met onze Internationale Topcompetitie wedstrijd op 10 en 11 oktober dit jaar, hebben we 

besloten de baan een kleine update te geven. Een kleine groep ouders hebben hun weekenden vrij 

gemaakt om dit te realiseren. Er ligt nu een mooie uitdagende eerste bult. Zij zullen er alles aan doen 

om er voor te zorgen dat er weer snel gebruik gemaakt kan worden van de baan, maar   

zij kunnen daar wel hulp bij gebruiken. Heb je morgen (zondag) wat uurtjes over, kom dan naar de 

baan om te helpen! Met z’n allen kunnen we er voor zorgen dat we volgende week weer lekker 

kunnen trainen voor het nieuwe seizoen.  

  

  

  

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  

Op maandag 16 maart a.s. zal onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden om 19.30 uur 

in de kantine van onze club. Binnenkort ontvangt iedereen hier een aparte uitnodiging voor. Zet hem 

dus alvast in je agenda.  

  

Afdelingsvergadering 16 februari 2015  

Op 16 februari is de afdelingsvergadering van BMX West geweest.   

Hieronder zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:  

Koppeling transponder en aanvraag stuurbordnummer  



Bestuur brengt onder de aandacht dat door veel licentiehouders er nog geen stuurbordnummer is 

aangevraagd en/of de transponder nog niet is gekoppeld. Zorg dat het deze week nog in orde komt 

zodat je zonder problemen kunt deelnemen aan de wedstrijden.  

Nummerborden en bmx shirts in broek:  

De organisatie gaat dit jaar strenger toezien op naleving van de KNWU regels met betrekking tot de 

nummerborden en BMX shirts. Het gekleurde vlak van het nummerbord moet minimaal 1,5 cm breed 

zijn en volledig aaneengesloten. Het BMX shirt moet in de broek gedragen worden. Houdt hier dus 

rekening mee.  

Hieronder nog wat links over de eisen nummerborden en siteplates:  

http://www.knwu.nl/wp-content/uploads/2015/02/Titel-6-2015-BMX-WRB-versie-5.01.pdf  

Zie onderdeel N 6.1.072.03, N 6.1.072.04, N 6.1.072.05 http://www.knwu.nl/wp-

content/uploads/2013/01/CROSS330_fietscross_zijbord_3_cijfers.pdf http://www.knwu.nl/wp-

content/uploads/2013/01/CROSS329_fietscross_zijbord_2_cijfers.pdf  

Misdragingen ouders/rijders:  

Afgelopen jaar zijn er een aantal incidenten geweest tijdens BMX wedstrijden. Er wordt gelukkig wel 

vastgesteld dat dit met name in andere afdelingen heeft plaatsgevonden en maar beperkt bij onze 

BMX west competitie. Door het bestuur wordt aangegeven dat misdragingen van ouders c.q. rijders 

niet acceptabel is. Er is besloten dat ouders tijdens de wedstrijden (ook BMX West) geen toegang 

meer hebben tot het parc-ferme. Er zal een extra man/vrouw in het parc-ferme worden ingezet om 

er zorg voor te dragen dat alles respectvol verloopt. Misdragingen van ouders en/of rijders kan leiden 

tot diskwalificatie. Bereidt je kind voor op deze wijziging!  

Talent Team West  

Voor het BMX West Talent Team zullen er dit jaar Talent Herkenning Trainingen worden 

georganiseerd. Deelname is voor rijders van 8 t/m 13 jaar. Info hierover zal later nog volgen.  

Ranglijsten  

De commissie streeft er naar om in de eerste week van maart de ranglijsten beschikbaar te hebben. 

Je positie op deze ranglijst bepaalt of je kunt deelnemen aan het NK, EK of WK.  

Wedstrijdinformatie  

Ook op de site van de KNWU kun je wedstrijdinformatie vinden.  

http://www.knwu.nl/bmx/23120-2  
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Abonnement BMX West  

Ook dit jaar is het weer mogelijk een abonnement af te sluiten voor  deelname aan de BMX West 

wedstrijden. Een abonnement is aanzienlijk goedkoper dan per wedstrijd te betalen. Ben je van plan 

om alle BMX West wedstrijden te rijden dan is het verstandig om dit abonnement af te sluiten. Het 

afsluiten van een abonnement kan nog tot 15 maart a.s.  

Eigen klasse: Je rijdt in de leeftijd die je in het jaar 2015 bent of gaat worden. De eigen klasse telt 

mee voor de ranglijst.  

Open klasse: Je rijdt in de leeftijd die je op de dag van de wedstrijd bent.  

De meeste rijders rijden beiden klassen maar dit is natuurlijk altijd je eigen keuze.  

Zie onderstaande link voor info:  

http://www.bmxwest.nl/sub/bmxwestcomp/index.php  

  

  

Route FCC Rijswijk  

Vanwege de aanleg van nieuwbouwwijken in de omgeving van de BMX baan te Rijswijk, wijzigt iedere 

week de route om de baan te kunnen bereiken. Het advies is om voor vertrek even de site van FCC 

Rijswijk te raadplegen. De eerste club 2 is op zaterdag 18 april in Rijswijk.  

  

Materiaaldag & Vrij Rijden FCC Wijkeroog (Velsen-Noord)  

Op 15 maart is er een materiaaldag en vrij rijden op de baan van FCC Wijkeroog in Velsen-Noord van 

11.00 uur – 15.00 uur. Deelname bedraagt € 3,00 per persoon. Piet Ende zal tevens aanwezig zijn met 

zijn verkoopwagen. Op 22 maart wordt hier het seizoen gestart met de eerste BMX West wedstrijd.  
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 Testdag 28 maart  

Op 28 maart a.s. van 10.00 uur – 16.00 uur is er op onze baan een testdag. Op deze dag kun je 

verschillende fietsen testen en zal onze eigen Rogier den Ouden van BMX Racing aanwezig zijn met 

een stand! Iedereen is van harte welkom!  

Zie flyer:  

  

  

 


