
Aanvragen stuurbordnummer  

Je moet ELK JAAR een nieuw bordnummer aanvragen, ook als je al enkele jaren hetzelfde bordnummer 

hebt.  

Als je geen bordnummer hebt aangevraagd dan kan je niet inschrijven bij wedstrijden!  

In de wedstrijd systemen zijn de bordnummers met de licenties of het basislidmaatschap gekoppeld. 

Als je nog niet door de vereniging bent aangemeld bij de KNWU kan je nog niet inloggen. 

Meld je niet zelf aan. Dat moet de vereniging doen. 

Ben je je inloggegevens kwijt vraag dan de ledenadministratie van de vereniging om die opnieuw toe te 

sturen. 

Een stuurbordnummer vraag je als volgt aan:  

 Via mijnknwu.knwu.nl kun je inloggen met de bij aanmelding bij de KNWU ontvangen 

inloggegevens 

 Kies in het linker menu voor chip/stuurbord.  

 Kies BMX Stuurbord.  

 Kies een nieuw stuurbordnummer aanvragen.  

Na enkele dagen wordt het stuurbordnummer door de KNWU toegewezen (kan 2 dagen duren). Dit kun je 

zien door weer in te loggen op Mijn KNWU. Dit is het nummer dat vermeld moet worden op je 

nummerbord bij wedstrijden. In bijna alle gevallen behoud je het zelfde nummer als voorgaand jaar.  

Let op: Indien je een licentie aanvraagt voor deelnemen aan TC en/of internationale wedstrijden dient je 

licentieaanvraag eerst een akkoord te krijgen van de vereniging waar je lid van bent. Ook moet de 

contributie aan de vereniging zijn betaald. Pas daarna kan je het bordnummer aanvragen.  

Naast een nummerbord zijn site plates verplicht bij deelname aan wedstrijden.  

Bij de Club 2 zijn deze niet verplicht maar wel wenselijk voor de jury. 

Nummerborden moet je zelf aanschaffen. 

Basispas downloaden: 

Omdat je geen basispas meer ontvangt is het nodig om zelf bij de KNWU een digitale kopie van de pas te 

downloaden en op te slaan op een telefoon of af te drukken en altijd mee te nemen bij wedstrijden. 

Log in op MijnKnwu, kies aan de linker kant ‘Lidmaatschap’ – ‘Overzicht’ 

In het overzicht zie je onder ‘Huidige lidmaatschappen’ een printer symbool. 

Klik daar op om een kopie van de basispas te downloaden (pdf bestand). 

Licentiehouders kunnen ook een digitale kopie van de licentie downloaden. 

Transponders:  

(alleen van toepassing bij deelname aan nationale wedstrijden: Topcompetitie, NK en internationale 

wedstrijden. Uitgezonderd is het NK-Clubs !) 

Vanaf 2016 zijn alle leeftijden verplicht om te rijden met een transponder.  

De transponders kun je aanschaffen door in te loggen op Mijn KNWU en aan de linkerzijde te kiezen voor 



‘Chip-/stuurbord’.  

Vervolgens kun je doorklikken op de link voor de aanschaf van de transponder.  

Na ontvangst van de chip log je vervolgens weer in op mijn KNWU om via het menu ‘chip-/stuurbord’ de 

chip te activeren door het nummer te registreren.  

De kosten voor de aanschaf van een transponder bedragen ongeveer € 56,00.  

 

Let op: Chip kastjes zijn 2ehands verkrijgbaar maar er zit een batterij in waardoor ze niet oneindig blijven 

werken. Informeer bij de leverancier naar de levensduur.  


