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KNWU Topcompetitie 3 Kampen, gewijzigd 18-10-2021 

 
In het weekend van zaterdag 23 oktober & zondag 24 oktober 2021 vindt de derde 
Topcompetitie van de KNWU plaats op het BMX Circuit van KWC Kampen, Schansdijk 3-5 in 
Kampen. 
 
Zie geldende reglementen van KNWU  en programma voor deze Topcompetitie:  
KNWU-BMX-Reglement-Topcompetitie 
Aangegeven tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen  
 

COVID-protocol 
Géén coronatoegangsbewijs nodig!  
Zie op site COVID-protocol. 
 

Sponsor de bekers van jouw favoriete leeftijdscategorie!  
Om deze wedstrijd mogelijk te kunnen maken zijn we op zoek naar sponsors.  
Voor een bedrag van €150 wordt jouw bedrijf gekoppeld aan een leeftijdsklasse naar keuze.  
Wil je een leeftijdsklasse sponsoren? Neem dan contact op met bmx@kwc-kampen.nl  
 

Inschrijving: 
Inschrijving is alleen mogelijk via MijnKNWU. 
Inschrijving is geopend van dinsdag 05 oktober 2021 en sluit op woensdag 20 oktober 2021 
om 23:59 uur. 
 
Inschrijfgeld: TC zonder UCI-status 
 

Men Junior/Elite € 10.00 
Women Junioren/Elite € 10.00 

Overige categorieën €   7.50 

 
Afmelden: 
Afmelden kan op zaterdag 23 oktober en op zondag 24 oktober in de kantine. 
Maar je kunt ook bellen naar Jolanda Bakker tel.nr.: 06-11939870 

 
Afhalen rijdersbandjes: 
Afhalen rijdersbandje voor training (zaterdag) en training/wedstrijd (zondag) in de kantine 
op zaterdag 23 oktober en zondag 24 oktober. 
Rijdersbandje is geldig voor hele weekend. Eerst bandje halen voordat je gaat trainen! 
Liefst alleen rijder of 1 begeleider per rijder bandje ophalen. 

 
 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.knwu.nl/storage/2021/10/01123147/KNWU-BMX-Topcompetitie-2021-01-10-2021.pdf
mailto:bmx@kwc-kampen.nl
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Aanmelden medewerkers:  
Zowel zaterdag 23 oktober als zondag 24 oktober kunnen medewerkers zich aanmelden in 
de kantine. Medewerkers ontvangen apart nog informatie via hun coördinator. 
 

Club-/teamcoördinator:  
Per club/team vragen wij de naam van de club-/teamcoördinator door te geven via 
knwu@kwc-kampen.nl Dit kan uiterlijk t.m. maandag 18 oktober a.s. !!! 
 
De club-/teamcoördinator meldt zich in de kantine en: 
haalt een batch op waarmee zij goed zichtbaar en aanspreekpunt is tussen jury, 
wedstrijdorganisator, rijders en ouders. 

 
Reserveren teamtent: 
Reserveren én betaling van een tentplaats vooraf is verplicht.  
Gebruik voor reservering uitsluitend de button RESERVEER TEAMTENT op onze TC-pagina!!  
Betaling is met IDEAL en volgt aansluitend na het invullen van het reserveringsformulier. 
Elke andere vorm van reservering wordt niet gehonoreerd. 
 
De prijs voor een team-/tentplaats voor het hele weekend: 

• Maximaal 3x3 meter € 35.00 

• Maximaal 6x3 meter € 70.00 
 
N.B: 

• Reserveren en betaling tentplaats kan t.m. uiterlijk zaterdag 23 oktober! 

• Bij no show vindt geen restitutie plaats! 

• Tenten mogen alleen geplaatst worden op de toegewezen locaties door de 
organisatie, anders zal deze verwijderd worden van het terrein. 

• Mogelijkheid om bij aankomst even aan te geven dat je teamtent wilt lossen. 
(dropzone bij 8-meter heuvel) 

 

 

Foto/Video accreditatie 
Voor aanmelden Foto/Video accreditatie, graag aanvraag mailen naar:  

knwu@kwc-kampen.nl 

 
Vrije training: 
Woensdag 20 oktober a.s. is er gelegenheid voor een vrije training. 

• 5-meter heuvel: 18.30 uur – 20.15 uur alle leeftijden 

• 8-meter heuvel: 20.30 uur – 21.15 uur Women/Men Junior/Elite 
 

Je kunt je hiervoor aanmelden in de kantine. Kosten per rijder € 5.00 p.p. 
Je krijgt een polsbandje. Graag eerst aanmelden, voordat je gaat trainen! 
Voor KWC-leden is deze vrije training gratis. 

 

mailto:knwu@kwc-kampen.nl
https://www.kwc-kampen.nl/tckampen/tc-teamtent/
mailto:knwu@kwc-kampen.nl
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Training Zaterdag*: 
Inschrijving:  
Voorinschrijving is via MijnKNWU. Sluit woensdag 20 oktober as om 23:59 uur. 
 
13.30 uur - 16.30 uur Afmeldingen rijders/Afhalen rijdersbandje/huren of kopen van  
   transponders is in de kantine. Ingang zijkant, niet via terras! 
   Graag eerst aanmelden, voordat je  gaat trainen! 
14.00 uur - 15.00 uur Training Boys t/m 12, Girls t/m 12 
15.00 uur - 16.40 uur Training Cruisers, Boys 13, 14, 15; 16, Girls 13-14, 15-16, Men Junior, 
   Women Junior/Elite, Vrouwen 17+, Men Elite, Sportklasse 25+,  
   Amateur Challenge 17-24 
16.40 uur – 17.00 uur Pro sectie training Men Junior, Men Elite 

 
 
Transponder(s) 
Huren van transponder is mogelijk en kun je zaterdag of zondag regelen in de kantine?  
Zie eveneens Reglement voor transponderprocedure. 

 
 
Programma Zondag*: 
 
08.00 uur - 09.30 uur Afmeldingen rijders/Afhalen rijdersbandje/huren of kopen van  
   transponders is in de kantine. Ingang zijkant, niet via terras! 
   Graag eerst aanmelden, voordat je  gaat trainen! 
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 - 10.20 uur Starthektraining Boys 13, 14, 15, 16, Girls 13-14, 15-16, Men Junior, 
   Women Junior/Elite, Vrouwen 17+, Men Elite, Sportklasse 25+,  
   Amateur Challenge 17-24. 
10.25 uur - 10.45 uur Pro sectie training Men Junior, Men Elite 
 
11.00 uur Wedstrijd aanvang manches alle klassen 
Aansluitend kwalificerende finales 
Aansluitend finales 
Aansluitend dagprijsuitreiking  
 
* onder voorbehoud van wijzigingen 
 
 
 
 
 
 
 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.knwu.nl/storage/2017/05/25143310/Procedure-BMX-Transponders-2021-versie-1.0.pdf


[Typ hier] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kantine: 

 
 

Horeca 
De kantine (binnen) van KWC Kampen blijft gesloten voor publiek. Via het buitenterras is een 
bestelloket en een uitgifteloket voor koffie/thee en (warme) snacks. 
Op het buitenterras geldt eenrichtingsverkeer. Er mogen op het terras GEEN 
stoelen/fietsen worden geplaatst!! 
Tevens zal er onder de 8-meter startheuvel een extra verkooppunt zijn voor 
koffie/thee/limonade/koude en koude snacks etc. 

 
Toiletten 
Toiletten in de kantine van KWC Kampen zijn toegankelijk. Hierbij gelden hygiëneregels en 
zijn er voldoende hygiënemiddelen aanwezig. Buiten zullen ook plaszuilen en dixies geplaatst 
zijn. 
 

Rookverbod: 
Binnen de hekken van het BMX-circuit KWC Kampen geldt een rookverbod. 

 
Prijsuitreiking 
Zie KNWU-BMX-TopCompetitie-2021 
Prijsuitreiking zal zo spoedig mogelijk na laatste finalerit plaatsvinden. 
Alle 8 finalisten worden verwacht bij het podium. 

 
 

  Geen stoelen/fietsen plaatsen    

DRANKEN EN SNACKS HIER PAS NUTTIGEN!! 

Kantine (binnen) alleen in gebruik 
voor: 
* polsbandjes rijders 
* afmelden 
* transponders 
* aanmelden club-teamcoördinator 
* aanmelden vrijwilligers 

Ingang Kantine 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.knwu.nl/storage/2021/10/01123147/KNWU-BMX-Topcompetitie-2021-01-10-2021.pdf
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Parkeren en entree 
Bij aankomst op het BMX-circuit zal vóórdat u gaat parkeren entree worden geheven:  
Entreekosten zondag: 

- Jonger dan 12 jaar: gratis 
- 13 jaar en ouder: € 6.00 
- Parkeren is gratis 

 
U kunt contant maar bij voorkeur met pin betalen!! Hou dus contant geld en/of pinpas bij de 
hand. Na betaling ontvangt u een entreepolsbandje. 
Parkeren is op eigen risico en mag alleen op de door de organisatie aangegeven 
parkeerplaatsen.  
 
Zaterdag is het tijdens de training ook al mogelijk om een entreebandje aan te schaffen.  
Dit kan in de kantine. 
 

Locatie en Route 
Let op! de route naar Schansdijk 3-5 is gewijzigd. 
 

Vanaf N50 neem je afslag 
Kampen/Dronten 
Stoplicht rechtsaf 
Stoplicht linksaf, richting McDonalds 
Rotonde linksaf 
1e weg links en volg aanwijzingen van 
medewerkers. 
 
Vanaf N307 rij onder de N50 door en ga bij 
eerstvolgende stoplicht rechtdoor, 
volgende stoplicht linksaf, richting 
McDonalds 
Rotonde linksaf 
1e weg links en volg aanwijzingen van 
medewerkers. 

 
Kijk ook op: www.vananaarbeter.nl voor de wegwerkzaamheden N50 dit weekend !!! 

 
Bij overige vragen: bmx@kwc-kampen.nl 

http://www.vananaarbeter.nl/
mailto:bmx@kwc-kampen.nl

