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1 Algemene informatie 

 

Organisatie:  FCV d’n Urste Schijndel 
Locatie:  BMX Circuit gelegen Leemputtenweg 6 te Schijndel  
Wedstrijd:  BMX Topcompetitie 3 2018 
Datum:  23 en 24 juni 2018 
Informatie:  Email: wedstrijddnurste@gmail.com 
 Website:  www.dnurste.nl 

 Facebook: Fcv d’n Urste 
 Telefoon:  06-15203317 Patrick of 06-53622542 Mendy of 06-36307956 Richard 
 
Parkeren:  Gratis parkeerplaats sportpark Avanti  
 
Overnachten:  Vanaf vrijdag 16.00 uur is de camping naast de baan geopend. € 25,00 per caravan per 
 nacht of € 40,00 vanaf vrijdag t/m zondag, inclusief stroom, koud stromend water en 
 toiletten. 
 
Vrije training: zondag 13 mei 13.00 uur tot 15.00 uur  t/m 12 jaar 
  15.00 uur tot 17.00 uur vanaf 13 jaar  
 woensdag 20 juni 18.30 uur tot 19.45 uur  t/m 12 jaar 
  19.45 uur tot 21.00 uur vanaf 13 jaar 
€ 4,00 per persoon aanmelden in kantine.   
 
Inschrijven/Inschrijfgeld: 

 Junior Men/Junior Women/Elite Women/Elite Men €  10,00 

 Overige categorieën € 7,50 
Inschrijven verloopt via de organisator op de wedstrijdlocatie in de grote ruimte in de kantine.  
(zie tijdschema) 

Inschrijving voor de wedstrijd dient te gebeuren met een fysieke licentie. 
Het niet kunnen tonen van een fysieke licentie kan leiden tot niet deelname aan de wedstrijd. 
 
Toegangsprijs publiek: 
€ 6,00 euro, ook teammanagers dienen entree te betalen. 
Kinderen 12 jaar en jonger gratis toegang. 
 
Teamarea: Reservering: penningmeesterdnurste@hotmail.com  
 Betaling = reservering  op rekeningnr: 
 NL09RABO0147136865 
 VOL=VOL 
 Prijzen teamarea en langs de baan: 
 € 15,00 3x3 m  
 € 25,00 6x3 m 
 Vooraf aan geven of u in de teamarea of langs de baan wilt staan. 
 
Er zal op zaterdagavond na de training een zijspanrace/demo worden gehouden. 
Inschrijving via wedstrijddnurste@gmail.com en is gratis. 

Er zullen 2 zijspannen aanwezig zijn.  

mailto:penningmeesterdnurste@hotmail.com
mailto:wedstrijddnurste@gmail.com
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Wegbewijzering:   Vanuit Utrecht / ‘s’Hertogenbosch A2 afslag 22 naar St.Michielsgestel /  
  Schijndel. 
  Ga bij stoplicht links af naar St. Michielsgestel / Schijndel. 
  Stoplicht rechtdoor, 3 rotondes recht door. 
  Volg dan bordjes camping BMX of parkeren BMX. 
 
  Vanuit Venlo A67 richting Eindhoven dan A2 richting ’s-Hertogenbosch.  
  Dan richting A50 richting Nijmegen. Neem afslag 10  Eerde/Veghel. 

3e rotonde rechts af, stoplicht rechtdoor, 2 rotondes rechtdoor, bij volgend 
stoplicht  volg bordjes camping BMX of parkeren BMX. 
 

  Vanuit België A67 richting Eindhoven dan A2 richting ’s-Hertogenbosch.  
  Dan richting A50 richting Nijmegen. Neem afslag 10  Eerde/Veghel. 

3e rotonde rechts af, stoplicht rechtdoor, 2 rotondes rechtdoor, bij volgend 
stoplicht  volg bordjes camping BMX of parkeren BMX. 

 
Externe overnachting: 

 Hotel Boer Goossens 
 Heilig Hartplein 2 
 5275 BM  Den Dungen 
 073-5941291 
 www.boergoossens.nl 

 Van der Valk Hotel 
 Bossche weg 2 
 5261 AA  Vught 
 073-6587777 
 www.hotelvught.nl  

 Mövenpick hotel 
 Pettelaarpark 90 
 5216 PH  ’s-Hertogenbosch 
 073-6874674 
 www.moevenpick-hotels.com 

 B&B Weibos 
 Past. V. Vroonhovenstraat 3a 
 5482 VA  Schijndel 
 06-23660650 
 www.weibos.nl 

 Camping ’t Skonste plekske 
 Langstraat 34 
 5481 VP  Schijndel 
 073-5494352 / 06-13492682 
 www.hetskonsteplekske.nl 

 Camping Miesboule 
 Lieseindsestraat 1a 
 5482 ZA  Schijndel 
 073-5474821 / 06-22453401 
 www.miesboule.nl 

 B&B Schijndel 
 www.vvvschijndel.nl 

  

http://www.boergoossens.nl/
http://www.hotelvught.nl/
http://www.moevenpick-hotels.com/
http://www.weibos.nl/
http://www.hetskonsteplekske.nl/
http://www.miesboule.nl/
http://www.vvvschijndel.nl/
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2 Wedstrijd informatie 
 
ALGEMEEN 
De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel 6, Wedstrijd Reglement BMX 
(WRB) laatst gepubliceerde uitgave, is van toepassing op de KNWU BMX Topcompetitie (TC), 
aangevuld met de voor 2018 geldende Jaarlijkse Besluiten. 
 

Met ingang van 1.1.2015 stelt de KNWU geen zijnummerborden meer beschikbaar voor de 
rijders met een licentie. Voor verdere regels en afmetingen zie artikelen 6.1.090 t/m 6.1.093 
en N.6.1.093.01. t/m N.6.1.093.03. 
Rijders dienen dit zijnummerbord zelf aan te schaffen 
 
Klassen indeling:  
In afwijking van het gestelde in het Wedstrijd Reglement BMX bij Categorie II (=Nationale) 
wedstrijden gelden de volgende wedstrijdklassen: 

 Boys 7- is de laagste leeftijdsklasse voor jongens. Ook toegankelijk voor licenties Boys 5 - 6, 
 Girls 8- is de laagste leeftijdsklasse voor meisjes. Ook toegankelijk voor licenties Girls 5 - 7. 
 Cruisers 13-16 is de laagste leeftijdsklasse voor Cruisers, en niet toegankelijk voor 

jongere licentie leeftijden. 
 Cruiser Women 13-16 is de laagste leeftijd voor cruiser Women en niet toegankelijk 

voor jongere licentie leeftijden. 
 Rijders met een Masterlicentie rijden in de Sportklasse 30+. 
 Rijders uit de Women en Men Junior/Elite klasse mogen niet deelnemen aan de 24 

inch Cruiser klassen van dezelfde leeftijd. 
 Er moeten minimaal 12 rijders zijn op de 1e TC wedstrijd om een Challenge klasse te 

vormen, met uitzondering van de cruiser klasse boys 13-16 en sportklasse 25-29. 
 Bij minder dan 12 rijders wordt de klasse bij een hogere/zwaardere klasse ingedeeld. 
 De Women en Men Junior/Elite klassen zullen bij 12 of meer rijders per klasse als 

aparte klassen worden verreden. 
Bij minder dan 12 rijders bij een van deze twee klassen, zullen deze klassen worden 
samengevoegd. 

 Bij minder dan 12 rijders in de gecombineerde klasse worden zij niet samengevoegd 
 met een andere klasse. 

 De Girls 20 inch klassen worden gecombineerd als Girls 8-, 9-10, 11-12, 13-14 en 15-16. 
 De gecombineerde Girls 20 inch klassen en Vrouwen 17+ worden bij minder dan 

12 rijders niet samengevoegd met een hogere/zwaardere klasse. 
 De Cruiser Women klassen 17-29 en 30+ worden samengevoegd. 
 De definitieve klassen indeling zal bekend worden gemaakt na sluiting van de 

inschrijving bij TC1. 
 Deze klassen indeling zal tevens geldig zijn voor TC2, TC3, TC4, TC5, TC6 en het NK. 
 

Klasseindeling: 

 Cruisers Men 13-16; 17-29; 30-44; 45+; 
 Cruiser Women 13+ 
 Boys 7-; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 en 16 
 Girls 8-; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16 
 Vrouwen 17+ 
 Sportklasse 17-24; 25+ 

 Women Junior/Elite 

 Men Junior 

 Men Elite 
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DISPENSATIE MOGELIJKHEID VOOR RIJDERS 15+ 
Tijdens TC1, TC2, TC 3. TC4, TC5 en TC6 bestaat de mogelijkheid voor boys vanaf 15 jaar en 
Girls vanaf 16 jaar om een klasse hoger/zwaarder te rijden. 
Dispensatie moet aangevraagd zijn voor 1 maart 2018 bij 
bmx@knwu.nl Dispensatie aanvragen zullen worden beoordeeld en 
toegewezen door de CBMX. 
Een rijder, aan wie dispensatie wordt toegewezen, wordt bij TC1, TC2, TC3, TC4, TC5 en TC6 in 
de hogere klasse ingedeeld. Er is na de toewijzing geen teruggang naar de eigen licentieklasse 
meer mogelijk. 
Dispensatie regeling is als volgt: 
 Boys 15 jaar dispensatie naar Boys 16 jaar. 
 Boys/Girls 16 jaar dispensatie naar Women Junior of Men Junior 
 Sportklasse 17–24 jaar, 

Sportklasse 25–29, 30+ en Women 17+ dispensatie naar Men/Women Junior of Elite, 
afhankelijk van licentieleeftijd. Geen 
dispensatie mogelijk naar een zwaardere 
Sportklasse 

Dispensatie rijders tellen mee voor de einduitslag voor die dispensatieklasse. 
Dispensatie rijders ontvangen punten voor de NK, EK en WK kwalificatie ranglijsten in de klasse, 
waarin zij op de wedstrijddag hebben deelgenomen. 
Dispensatie rijders rijden tijdens het NK in hun licentieleeftijd klasse. 
Voor overige klassen is geen dispensatie mogelijk. 
 
TEAM COMPETITIE 
Met ingang van het seizoen 2018 wordt er een Team competitie verreden. Voor het 
reglement zie KNWU BMX Team Trophy 2018” op de KNWU website onder 
Kenniscentrum / voor Renners / Reglementen / Reglementen BMX. 
 

Wedstrijden 2018 
In 2018 worden 6 TC wedstrijden verreden, waarvan TC5 en TC6 in hetzelfde weekend op resp. 
zaterdag en zondag. 
 

Tijdens de eerste TC wedstrijd worden rijders random ingedeeld, met uitzondering van de 
Junioren en Elite klassen. 

 
Voor alle Challenge klassen wordt de manche indeling op basis van de tussenstand van de TC 
wedstrijden gedaan. 
 

Tijdens alle TC wedstrijden zullen de Junioren en Elite worden ingedeeld per UCI 
ranking. Junioren en Elite zonder UCI punten en de dispensatie rijders zullen random 

worden toegevoegd. 

 
Met ingang van 1 januari 2012 is het dragen van de verplichte clubkleding aangescherpt, 
hetgeen ook van toepassing is voor BMX (zie ook artikel N 1.3.080.01). Het dragen van officieel 
geregistreerde club- of teamkleding geldt voor alle TC wedstrijden. Het Nationaal Team, het 
Nationale Talenten Team en de door de KNWU erkende Regionale Talenten Teams zullen de 
officieel erkende teamkleding dragen. Tijdens de TC wedstrijden is een Nationaal shirt niet 
toegestaan. 
Miv 1.1.2017 is het niet toegestaan voor de Challenge Klassen om met een kampioensmouw te rijden. 

 

mailto:bmx@knwu.nl
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Het rijden met een pedaalclicksysteem of daarmede gelijk gestelde systemen is bij wedstrijden in 
Nederland uitsluitend toegestaan voor ALLE BMX’ers die in het kalenderjaar 13 jaar zijn of 
worden en voor alle oudere BMX’ers. 
 
De Men Junior, Men Elite maakt gebruik van de pro-sectie indien aanwezig. 

RANKING PUNTEN 
De ranking punten tabel staat in bijlage 1 van KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2018 op 
de KNWU website onder Kenniscentrum / voor Renners / Reglementen / Reglementen BMX. 
Deze ranking punten tabel is geldig t/m 4 juni 2018. 

KLASSEMENT 
Alle Challenge klassen hebben een Topcompetitie klassement over 6 TC’s in 2018. 
Alle Junior en Elite klassen hebben een Topcompetitie klassement over 6 TC’s in 2018. 
Dispensatierijders hebben een Topcompetitie klassement over hun dispensatieklasse TC’s 
in 2018. 

 
Voor het klassement wordt de puntentelling “competitie” volgens 
bijlage 3 gebruikt. Deze puntentelling is niet gelijk aan de puntentelling 
van de Nationale Ranglijst. 
Alle TC wedstrijden tellen mee voor het eindklassement, er is geen schrapresultaat. 
Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet men minimaal 2 TC wedstrijden rijden. 

BIJLAGE 3 COMPETITIE PUNTENTELLING 
Te behalen punten per race worden bij elkaar 
opgeteld. De beste 4 van een kwalificatie 
finale krijgen geen punten. 
 
Voorbeeld: 20 rijders 

 Rijder X  Rijder Y  

Manche Uitslagen 4 7 3 8 

 5 6 2 9 

 4 7 3 8 

Halve Finale 5 24 2 0 

Finale - - 3 42 

Totaal  44  67 

Puntentelling Topcompetitie (TC) volgens onderstaand schema: 

Punten per race 

Manches   Halve finale     

Plaats Punten Plaats Pu nten Plaats Punten Pl aats Punte n Plaats Punten 

1 10       1 48 

2 9       2 45 

3 8       3 42 

4 7       4 39 

5 6 5 4 5 12 5 24   5 36 

6 5 6 3 6 10 6 21   6 33 

7 4 7 2 7 8 7 18   7 30 

8 3 8 1 8 6 8 15   8 27 

 



Topcompetitie 3 Schijndel.1 8 mei 2018 

 

3 Tijdschema:  
 
BIJLAGE 2A: NATIONALE TOPCOMPETITIE – PROGRAMMA VOOR BANEN ZONDER PRO SECTIE 

De wedstrijd bestaat uit: 
Cruisers Men 13-16; 17-29; 30-44, 45+; 
Cruiser Women 13+ 
Boys 7-; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 en 16 
Girls 8-; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16 
Vrouwen 17+ 
Sportklasse 17-24; 25+  
Women Junior/Elite 
Men junior  
Men Elite 
 

ZATERDAG 23 juni 2018: 
13.30 uur – 16.30 uur  Inschrijving rijders 
 
14.00 uur - 15.10 uur  Training Boys t/m 12, Girls t/m 12, 
 
15.10 uur – 17.00 uur  Training Cruisers, Boys 13, 14, 15; 16; Girls 13/14, 
  15/16; Men Junior, Women Junior, Women Elite, Men 
  Elite, Vrouw 17+, Sportklasse 17-24, 25/29 en 30+ 
 
18.00 uur - 19.00 uur  Inschrijving rijders 
 
18.30 uur - 20.00 uur  Starthektraining voor iedereen 
 
Aansluitend  Zijspanrace /demo (inschrijving via wedstrijddnurste@gmail.com  
  en is gratis) 
 
ZONDAG 24 juni 2018: 
08.00 uur - 09.30 uur  Inschrijving rijders 
 
08.15 uur - 08.35 uur  Starthektraining Cruisers 
 
08.40 uur – 09.25 uur  Starthektraining Boys t/m 12, Girls t/m 12, 
 
09.30 uur -10.30 uur  Starthektraining Boys 13, 14, 15; 16; Girls 13/14, 15/16;  
  Men Junior, Women Junior, Women Elite, Men Elite,  
  Vrouwen 17+, Sportklasse 17-24, 25/29 en 30+ 
 
10.45 uur  Wedstrijd aanvang manches alle klassen 
 
Aansluitend  Kwalificerende finales 
 
Aansluitend  Finales 
 
Aansluitend  Dagprijs uitreiking (indien van toepassing) 
 
* Alle tijden zijn streeftijden 

mailto:wedstrijddnurste@gmail.com
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4 Transponders 

PROCEDURE BMX TRANSPONDERS 2018 
Met ingang van het seizoen 2018 zijn alle rijders tijdens alle TC wedstrijden verplicht te rijden 
met een transponder. 
Een rijder, die zowel bij de 20 inch als bij de 24 inch(Cruiser) deelneemt, dient voor elke klasse 
een aparte transponder te hebben. 
De transponder is verplicht op de fiets, zowel tijdens de zaterdag en de zondag trainingen als 
tijdens de wedstrijd. 
De transponder dient tijdig voor de eerste wedstrijd geregistreerd te zijn op 
https://mijnknwu.knwu.nl/mijnknwu/ 

 
Bij de inschrijving zal(zullen) op de kassabon het/de transpondernummer(s) worden afgedrukt. 
Het is de verantwoordelijkheid van de rijder dit te controleren en te controleren of de juiste 
transponder op de juiste fiets is gemonteerd. 

BESTELLEN 
De transponder moet ruim voor de eerste wedstrijd worden aangeschaft bij leverancier JS Timing. 
Op de website www.jstiming.nl  of via https://mijnknwu.knwu.nl (klik op afbeelding BeChronized 
ProActive  Chip)  kan de transponder worden besteld en tevens worden betaald. 
Na betaling via iDEAL of bankoverschrijving op de website van JS Timing volgt een 
emailbevestiging naar   het emailadres van de rijder. In deze mail staat een order- en 
transpondernummer vermeld. Neem deze mail mee naar de eerste TopCompetitie wedstrijd 
waaraan je deelneemt, want er zal gevraagd worden naar het ordernummer bij de afgifte tijdens 
de inschrijving. 

TRANSPONDERNUMMER KOPPELEN AAN RIJDER (REGISTRATIE OP DE KNWU WEBSITE) 
Zodra een rijder per email zijn unieke transpondernummer ontvangt, moet de rijder inloggen op  
https://mijnknwu.knwu.nl  om dit unieke transpondernummer in te voeren. Dit moet 
geregistreerd zijn uiterlijk voor woensdag 23.59 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd 
waar de rijder aan gaat deelnemen, waarbij het gebruik van een transponder verplicht is. 

Deze termijn geldt ook voor het registreren van een vervangende transponder. 
Het niet tijdig registreren van het transpondernummer heeft tot gevolg dat het nummer niet in 
het wedstrijdprogramma wordt opgenomen. Dit kan alsnog leiden tot het moeten huren van 
een transponder op de wedstrijddag, een boete of een andere sanctie te bepalen door de PCP. 
 

Als een rijder al in het bezit is van een 20 en/of 24 inch transponder vanuit het voorgaande jaar 
en deze ook heeft geregistreerd via https://mijnknwu.knwu.nl dan wordt deze automatisch 
geregistreerd als zijn huidige 20 of 24 inch transponder. Zij hoeven dit nummer niet opnieuw te 
registreren. Deze rijders rijden in 2018 in de 20 en/of 24 inch klasse dus met hetzelfde 
transpondernummer als in 2017. 
 
Check altijd bij de chipregistratie in https://mijnknwu.knwu.nl  of dit klopt.  
 
Zie ook www.knwu.nl kenniscentrum, algemeen, reglementen/jaarlijkse besluiten, reglementen bmx, 
procedure transponders 2018. 
 

http://www.jstiming.com/
http://www.knwu.nl/MijnKNWU
http://jstiming.com/?post_type=product
http://jstiming.com/?post_type=product
http://jstiming.com/?post_type=product
https://mijnknwu.knwu.nl/
http://www.knwu.nl/MijnKNWU
https://mijnknwu.knwu.nl/
http://www.knwu.nl/
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REGISTRATIE PROCEDURE 

Ben je in voorgaande jaren nog niet in het bezit geweest van een transponder of heb je de aangeschafte 
transponder nog niet geregistreerd, volg dan de volgende procedure op: 

 Log in op https://mijnknwu.knwu.nl 

 Klik op Chip/Stuurbord 

 Klik op Chipregistratie 

 Klik op “Nieuwe chip registreren”. Er verschijnt een nieuw scherm. 

 Vul het transpondernummer in. 
 Kies de juiste bijbehorende klasse. Er is een keuze menu om de 20 of de 24 inch 

(Cruiser) aan te geven. 

 Klik op opslaan 

 Controleer of het correcte nummer is ingevuld bij de juiste klasse keuze. 
 
WISSELEN VAN TRANSPONDER VAN 20 INCH NAAR 24 INCH(CRUISER) 

Indien een rijder al in bezit is van een geregistreerde 20 inch transponder en in 2018 uitsluitend gaat 
deelnemen in de 24 inch, dient de registratie van het transpondernummer te worden aangepast via  
https://mijnknwu.knwu.nl 
Procedure: 

 Log in op https://mijnknwu.knwu.nl 

 Klik op Chip/Stuurbord 

 Klik op Chipregistratie 
Klik op het 2de teken “nummer verwijderen” op het eerste scherm bij 20 inch 

 Klik op “Nieuwe chip registreren 
 Vul het transpondernummer in het vakje 

 Klik op pull down menu onder her nummer 

 Klik op de juiste transponderklasse 24 inch Cruiser. 

 Klik op opslaan 
Controleer of het correcte nummer is ingevuld in het vorige scherm. 

 

BEVESTIGING TRANSPONDER AAN DE FIETS 
De transponder moet zo laag mogelijk, zo dicht mogelijk bij de as, aan de linkerkant op de voorvork 
bevestigd worden door middel van 2 tie-wraps. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mijnknwu.knwu.nl/
http://www.knwu.nl/MijnKNWU
http://www.knwu.nl/MijnKNWU
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TRANSPONDER KWIJT / VERGETEN / HUREN 
De rijders, die de transponder op de wedstrijddag kwijt of vergeten zijn of de transponder voor 
een dag willen huren, moeten zich tijdens de inschrijving melden bij de problementafel. Zij 
betalen ter plaatse cash 
€ 50,00 borg en € 10,00 huur per transponder. Indien de transponder wordt ingeleverd, zal de 
borg terugbetaald worden. Het inleveren van de huur transponder kan tot een half uur na afloop 
van een wedstrijd. 
Huren van een transponder is uitsluitend mogelijk per wedstrijddag of wedstrijd evenement. 
Indien de rijder de Transponder wil behouden voor de volgende wedstrijd(en), moet de rijder 
alsnog het transpondernummernummer op https://mijnknwu.knwu.nl registreren. 
Zie bovenstaande regels betreffende verplichte registratie. 
De rijder wordt verzocht om bij de tansponder verstrekker vooraf aan te geven dat hij de 
transponder wenst te behouden, echter het volledige bedrage van € 60,00 is dan wel 
verschuldigd. 

 

TRANSPONDER NIET TIJDIG GEREGISTREERD BIJ DE KNWU 
Een niet tijdig geregistreerde transponder kan zijn: 

 Een nieuwe transponder 

 Een vervangingstransponder 
Een niet tijdig geregistreerde transponder resulteert in een boete van € 10,00. 
De rijder meldt zich tijdens de inschrijving bij de probleemtafel voor verdere afhandeling. 
De rijder moet alsnog het transpondernummernummer op https://mijnknwu.knwu.nl registreren. 
 

CONTROLE TRANSPONDERNUMMER TIJDENS INSCHRIJVING!!(INSCHRIJFBON) 
Na het inschrijven dient het transpondernummer op de inschrijf bon gecontroleerd te 
worden. Controleer of voor de juiste fiets het juiste nummer staat vermeld. 
Onjuiste nummervoering kan leiden tot een sanctie. 
 

SANCTIES BIJ NIET CORRECTE TRANSPONDER VOERING TIJDENS DE WEDSTRIJD. 
Volgens artikel N 6.1.039.09 

- Een officiële waarschuwing tijdens de training, 
- Een officiële waarschuwing en een DNF bij eerste waarneming tijdens de wedstrijd, 
- Een tweede waarneming is een tweede officiële waarschuwing en betekent 

diskwalificatie (DSQ) en uitsluiting van deelname aan de verdere wedstrijd in de 
betreffende klasse (derde moto, volgende kwalificatie ronde of finale). 

Hierop is geen protest mogelijk 
 

KNWU REGLEMENT ARTIKELEN 
Reglement titel 1, artikelen 1.2.102.03 tot en met 1.2.103.08 zijn per 1-1-2015 voor de BMX van 
toepassing. Reglement titel 6 artikelen N 6.1.039.05 tot en met N 6.1.039.09. 
 
 
 
 

http://www.knwu.nl/MijnKNWU
http://www.knwu.nl/MijnKNWU
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5 Prijzen en prijzengeld:   
 

PRIJZEN 

DAGPRIJZEN 

Tijdens TC’s zonder UCI C1 status 
Tijdens de TC’s in Heiloo, Luyksgestel, Schijndel, Haaksbergen en Volkel ontvangen alle finalisten van 
de klassen t/m 12 jaar een dagprijs beschikbaar gesteld door de organisatoren. De organisatoren 
mogen zelf bepalen welke prijs zij beschikbaar stellen. 
 

Tijdens de TC´s in Heiloo, Luyksgestel, Schijndel, Haaksbergen en Volkel ontvangen alle finalisten van 
de Women/Men Junioren en Elite geldprijzen volgens het prijzenschema 1. Indien gecombineerd, 
worden de rijders hiervoor niet apart gerankt. 
 

PRIJSUITREIKING DAGPRIJZEN 
De organisatie en aanschaf bekers en de geldprijzen voor alle dagprijs uitreikingen, ligt in handen van 
de organisatie van de desbetreffende wedstrijd. 

 
 

BIJLAGE 1A PRIJZENSCHEMA 1 
Tijdens TC wedstrijden zonder UCI C1 status krijgen de klassen Women Junior/Elite en Men Junior/Elite 
prijzengeld, volgens schema: 
 

 

Plaats 
Women 

Junior/Elite 

Men 

Junior/ Elite 

   

1 150,00 250,00 

2 100,00 150,00 

3 75,00 100,00 

4 60,00 75,00 

5 50,00 60,00 

6 40,00 50,00 

7 30,00 40,00 

8 20,00 30,00 

Totaal 525,00 755,00 
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6 Coördinatoren, Officials 

 
Coördinatoren Naam  
 
Algemeen Patrick Spierings  
 Mendy Blummel 
 Richard van de Schoot  
 wedstrijddnurste@gmail.com  
   
Financiële zaken/teamarea Mariëlle van de Schoot  
 penningmeesterdnurste@hotmail.com   
  
Jury / administratie Annemieke van der Biezen  
 tvdbiezen@ziggo.nl  
  
Technische zaken / onderhoud Richard van de Schoot  
 richard-marielle@hotmail.nl    
 
Baanofficials  Richard van de Schoot  
 richard-marielle@hotmail.nl   
 
Parc fermé / startheuvel Johan Schevers  
 henkusxxx@hotmail.com  
  
Catering Mendy Blummel  
 mendyblummel@gmail.com   
 
Muziek/Omroepers Remco Wagenaars  
 Angel de Haas    
 
Camping  Meine Engbers/Paul van de Steen  
  meine.engbers@outlook.com   
 
Parkeren /verkeersregelaar  Geery van de Steen 
  geery.steen@hetnet.nl   
     
EHBO Rode Kruis ’s-Hertogenbosch 
 Elle Couleveld   
  
Arts Via Elle Couleveld 
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Chief Commisaire   Ton van Adrichem  
Ass. Chief Commisaire   Wibert Kerkhof 
   
Chief Administration   Annelies Dijk  
Chief Score  Chris van Gerwen   
Video  Stef Kerkhof    
 
Computer operator  Truus Sloesen 
Photofinisher  JS Timing 
 
KNWU:  
Vertegenwoordiger  Judith Meijer 
J&R  Ad Janssen 
 

 

Voor- en nabespreking Coördinatoren:  
Voorbespreking:  
Datum:   Tijd: 19.30 uur 
 
Nabespreking:  
Datum wedstrijd  24 juni 2018 Tijd: 30 minuten na afloop  
 
Genodigden:  
Chief commissaire:  Ton van Adrichem 
Chief Administration: Annelies Dijk   
Jury Coördinator:  Annemieke van der Biezen  
Algemeen Coördinator: Patrick Spierings  
  Mendy Blummel  
Baan Coördinator:  Richard van de Schoot 
Vertegenwoordiger J&R: Ad Janssen 
Vertegenwoordiger KNWU: Judith Meijer 

 
 

 

 

 

Elke official/medewerker meldt zich bij Elvira Voets in de kantine voor een badge. 
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Teamarea 
 
Coördinator:  Marielle van de Schoot 

 

Als je een tent wil plaatsen in de Team area of langs de baan moet u dit vooraf aanmelden bij 
penningmeesterdnurste@hotmail.com 

en bij betaling  is de boeking pas definitief!   op rekening nr.   NL09RABO0147136865 
   
onder vermelding van naam van het team/vereniging (club)         
Maat van tent is 3 x 3 m € 15,00 
Maat van tent is 3 x 6 m. € 25,00  
Bij meerdere tenten dit ook vermelden anders heeft u maar 1 plaats voor de tent.  
(vol is vol).  
Terrein wordt uitgezet.  
 
Er is ruimte voor tenten langs de baan en teamarea, aangeven waar u het liefst wilt staan. 
Auto’s mogen tenten lossen van de teams.  
 
Er mogen GEEN aanhangers in de Team area bij de tenten blijven staan dus neem evt distelslot mee 
voor de aanhanger. 
 
Meine Engbers is van de organisatie ’s-Nachts aanwezig op het kampeerterrein bij de ingang. 
Bij calamiteiten is hij te bereiken onder nr. 06-46435125. 
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