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• 24 juli t/m 1 augustus

• Papendal, Arnhem

WK BMX 2021



De organisatie van het WK BMX bestaat uit:

• Kernorganisatie
- Papendal

- TIG Sports

• Samenwerkende organisaties
- KNWU

- Provincie Gelderland

- Gemeente Arnhem

- UCI

ORGANISATIE
WK BMX 2021



Het totaal evenement bestaat uit:

• Hoofdevenement gericht op:
- topsport

• Side-events gericht op:
- breedtesport

- cultuur

EVENEMENT PIJLERS



In aanloop naar het hoofdevenement vinden meerdere side-events plaats

• De KNWU is gevraagd om invulling te geven aan (een groot deel) van deze side-events 

• Start begin 2020, opbouw naar juli 2021

• De kernorganisatie heeft hiervoor een subsidie-aanvraag gedaan bij VWS

SIDE-EVENTS IN AANLOOP NAAR WK 
BMX

SIDE EVENTS



Als input voor de subsidieaanvraag heeft de KWNU de volgende side-events opgegeven:

• Pumptracks realiseren

• Dikke Banden Race

• Loopfietsen

• Scholenprogramma

• Join the BMX

• BMX Clinics

FIETSACTIVATIE DOOR DE KNWU
SIDE EVENTS



• Online ondersteuning voor iedereen die overweegt een BMX-
baan of pumptrack aan te leggen door inzicht te geven in de 
te nemen stappen
- Interactief stappenplan met praktische en hapklare informatie

- Aansluiten bij lokale, bestaande initiatieven en deze ondersteunen

• Overzicht van alle BMX-banen en pumptracks in Nederland

PUMPTRACKS 
FIETSACTIVATIE



• Extra Dikke Banden Races in Gelderland

• Met finalemoment tijdens of vlak voor WK BMX 2021

DIKKE BANDEN RACE
SIDE EVENTS



• Activiteit waarbij kinderen van 2 t/m 6 jaar op loopfietsjes 
over een parcours lopen
- Extra categorie bij Dikke Banden Race

• Plezier moet centraal staan
- Wedstrijdelement niet belangrijk. Alle deelnemers zijn winnaars (het gaat om jonge kinderen)

LOOPFIETSEN
SIDE EVENTS



• Talentenkoers
- Een lesprogramma voor brugklassers

- 2 gymlessen waarin kinderen ontdekken voor welke discipline van de wielersport ze de meeste aanleg hebben

- Daarnaast in één week tijd zo veel mogelijk km’s op hun eigen (stads)fiets

- Met alle onderdelen worden punten verdiend. De klas met de meeste punten wint een BMX-clinic

• Clinics op scholen
- In samenwerking met bestaande partijen BMX clinics op scholen, bijvoorbeeld met:

» BMX verenigingen

» BSO en buurtsportcoaches 

» Pumptrack.nl

» Bike Trial lespakket

SCHOLENPROGRAMMA
SIDE EVENTS

https://pumptrack.nl/verhuur-evenementen/workshops-clinics/
https://www.sportworkshop.nl/bike-trial/


• BMX trainingsprogramma voor volwassenen
- 4 trainingen van 2 uur

- Basistechnieken van BMX leren  kennis maken met BMX

• In samenwerking met de lokale BMX-vereniging

• Als individu te boeken

JOIN THE BMX
SIDE EVENTS



• Clinics voor volwassenen

• Eenmalig kennis maken met BMX

• In samenwerking met de lokale BMX-vereniging

• Als groep te boeken
- Bijvoorbeeld vanuit een bedrijf

BMX CLINICS
SIDE EVENTS



De KNWU voert de side-events graag samen met de clubs uit!

• Sluit aan bij een van de genoemde side-events

• Kom met een goed idee voor een ander side-event

Contactpersoon: Marjanne Steenhuis

marjanne.steenhuis@knwu.nl

coördinator sportstimulering

FIETSACTIVATIE DOOR DE KNWU
SIDE EVENTS

mailto:marjanne.steenhuis@knwu.nl
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