NK clubs Luykgestel 6 juni 2015
Het Nederlands Kampioenschap tussen alle BMX clubs van Nederland wordt dit jaar gehouden op
6 juni in Luykgestel. Ook dit jaar zou het leuk zijn als zo veel mogelijk rijders van onze club mee doen!
De parade start om 10.05 uur waar twee afgevaardigden van onze club het spandoek zullen dragen.
Je kunt je inschrijven door je aan te melden via info@bmxzoetermeer.nl en € 6,00 inschrijfgeld over te
maken op rekening NL70INGB0000132523. Geef aan in welke klasse je gaat deelnemen. De
vereniging zal er zorg voor dragen om alle rijders aan te melden.
Hierbij ook een oproep aan alle creatieve mensen binnen onze vereniging. We hebben namelijk een
mooi spandoek nodig om te dragen tijdens de parade en om aan onze tent te hangen! Vindt je het
leuk om dit te verzorgen, stuur dan een bericht aan info@bmxzoetermeer.nl.
Tevens zijn we nog op zoek naar een teamcaptain! De teamcaptain zorgt voor aanmelding van alle
rijders en krijgt de wedstrijdlijsten overhandigd. Gedurende deze dag is de teamcaptain
aanspreekpunt voor alle rijders.
Deelname is voor iedereen van beginner tot gevorderde. De wedstrijd wordt gehouden op een
topcompetitie baan wat dus op zich al een leuke ervaring is. Je kunt met een basislicentie gewoon
deelnemen. Schrijf je dus nu in!
Alle informatie met betrekking tot deze wedstrijd heb ik in een apart document bijgevoegd.

Ontvangen informatie KNWU
Onderstaande informatie hebben wij van de KNWU ontvangen:

Inschrijving geopend voor deelname NK
Goedenavond,
Hierbij ontvangt u belangrijke informatie voor de rijders die aan het NK willen deelnemen.
Alle rijders die zich wel of niet gekwalificeerd hebben moeten de informatie goed doorlezen en
aanmelden via mijnKNWU voor 31 mei 2015.
NIET AANGEMELD IS GEEN DEELNAME!!
Let op! Omdat dit jaar wordt doorgeschoven, zullen ook de rijders die nog niet automatisch zijn
geplaatst, maar wel eventueel kans maken op deelname als er wordt doorgeschoven bij afmeldingen,
zich voor 31 mei moeten aanmelden via Mijnknwu.

Alle informatie over de toewijzingsprocedure en deelname is te vinden op www.knwu.nl – BMX wedstrijdinformatie – Nederlandse Kampioenschap BMX.
Svp goed doorlezen.

Inschrijving geopend voor deelname EK en WK BMX
Beste Verenigingen,
Kunnen jullie de leden informeren dat de aanmelding voor het Europees Kampioenschap BMX en
het Wereld Kampioenschap BMX vanaf nu mogelijk is via mijnknwu.
Op de website onder de tab ‘wedstrijdinformatie’ staat omschreven hoe de toewijzingsprocedure
verloopt.

Europees Kampioenschap BMX
Wereld kampioenschap BMX

Attentie!
Omdat dit jaar wordt doorgeschoven bij het niet aanmelden of het afmelden van een automatisch
gekwalificeerde rijder, zullen ook de rijders die nog niet automatisch zijn geplaatst, maar wel
eventueel kans maken als er wordt doorgeschoven, zich voor 31 mei moeten aanmelden via
Mijnknwu.

Voor de Elite en Junior rijders geldt voor het Europees Kampioenschap vrije inschrijving. Deze dient
via Mijnknwu te worden ingeschreven en direct per iDEAL betaling te worden voldaan.
Voor de Elite en Junior rijders deelnam aan het Wereld Kampioenschap gelden de UCI kwalificatieeisen en deelname wordt bepaald door de Sport Technische Staf van de KNWU via vastgestelde
kwalificatie eisen.

Bijgevoegd de KNWU BMX Kwalificatie eisen document.

HERHALING BMX Clubbroeken
Tot eind mei zullen de broeken nog op de club aanwezig zijn. Hierna zullen deze retour gezonden
worden aan de leverancier. 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.

SAVE THE DATE 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!
Laat even via info@bmxzoetermeer.nl weten of je van de partij bent zodat we daar de planning en de
lunch op kunnen afstemmen!

BMX KAMP
Zoals reeds eerder gemeld zal er dit jaar op vrijdag 21 tot en met zaterdag 22 augustus een BMX
kamp op onze club worden gehouden. De kinderen zullen deze nacht overnachten in ons
clubgebouw. De activiteitencommissie zal hierbij aanwezig zijn.
Zie je het niet zitten om op de club te slapen maar vindt je het wel leuk om deel te nemen dan ben je
uiteraard ook welkom. Aanmelding kan via activiteitencommissie@bmxzoetermeer.nl

