BMX Zoetermeer 2018
Agenda
Zie de wedstrijdkalender op
www.bmxzoetermeer.nl voor
meer wedstrijden.
• 18 maart | NK Clubs | Erp

De winnaars van de
wisselbekers.
V.l.n.r.: Thijs Pronk,
Victoria Prince,
Maddox van Deene,
Bailey
Hoogendoorn.

• 25 maart | BWC 1 | VelsenNoord
• 25 maart | UEC BMX
European Cup 2 | Verona,
Italië

Nieuwjaarsborrel en uitreiking wisselbekers
Zondag 14 januari 2018 vond de
jaarlijkse nieuwjaarsborrel plaats in de
kantine van BMX Zoetermeer. Het was
een geslaagde middag met als
hoogtepunt de uitreiking van de
wisselbekers. De beker voor
aanstormend talent ging dit jaar naar
Thijs Pronk. De Challenge Trophy Boys
werd wederom door clubkanjer

• 24 maart | UEC BMX
European Cup 1 | Verona,
Italië

Maddox van Deene gewonnen. Bij de
meisjes won Victoria Prince de
Challenge Trophy Girls. Bailey
Hoogendoorn mocht haar beker
houden, zij won voor de derde maal
opeen de Masters Trophy. Allemaal
van harte gefeliciteerd!

NK Clubs 18 maart in Erp
INSCHRIJVING IS GEOPEND!
Op zondag 18 maart vindt het
Nederlands Kampioenschap Clubs
(NKC) plaats bij FCC Wheels in Erp.
Vanaf heden kan iedereen van onze
club, van 5 jaar en ouder en in het
bezit van een basislidmaatschap en
stuurbordnummer, zich inschrijven voor
deze wedstrijd via onze website.
We zijn een club met enorm veel
goede rijders, dus laten we met zo veel
mogelijk rijders ervoor zorgen dat we zo
hoog mogelijk eindigen op het NK
Clubs!!

Ook al ben je sinds kort lid of al jaaaren lid,
alle basislidmaatschaphouders en
licentiehouders van 5 jaar en ouder
mogen deelnemen aan deze wedstrijd.

Schrijf je daarom nu in op
www.bmxzoetermeer.nl.
Let op voor puntenrijders: deze wedstrijd
telt mee voor je ranking.
De inschrijving is geopend voor
het NK Clubs op
www.bmxzoetermeer.nl

BMX Zoetermeer 2018 ● info@bmxzoetermeer.nl

EHBO-ers en Kantinemedewerkers gezocht
BMX Zoetermeer is op zoek naar
vrijwilligers. Ben je in het bezit van
een EHBO-diploma of ben je BHVer, dan zouden we het enorm op
prijs stellen als je je wilt aanmelden
als vrijwilliger. Op dit moment
hebben we namelijk niet genoeg
EHBO-medewerkers waardoor de
trainingen in gevaar kunnen komen.
Tijdens de trainingen dient er ten
alle tijden EHBO aanwezig te zijn,
anders mag er officieel niet
getraind worden.

Naast een tekort aan EHBOmedewerkers kan de kantine ook
versterking gebruiken. Lijkt het je
leuk om tijdens de training een
uurtje gezellig achter de counter te
staan en koffie, thee en wat lekkers
te verkopen? Wie komt ons team
versterken? We laten je natuurlijk de
eerste keren niet alleen staan te
prutsen met de kassa, we helpen
elkaar. Wil je eerst meer info? Neem
contact op met
info@bmxzoetermeer.nl.

Heb je geen EHBO-papieren, maar
ben je wel bereid om een cursus te
volgen? BMX Zoetermeer biedt jou
de kans om op kosten van de
vereniging een cursus volgen.
Neem voor meer informatie contact
met ons op via
info@bmxzoetermeer.nl.

Vernieuwde website KNWU
De website van de KNWU is in de afgelopen periode
vernieuwd. Via het Kenniscentrum zijn veel
documenten te vinden die betrekking hebben op
onze sport. Onlangs zijn er weer nieuwe documenten
toegevoegd. Bekijk ze op www.knwu.nl,
Kenniscentrum, tegel Reglementen & Jaarlijkse
besluiten, Reglementen BMX. De onderstaande
documenten zijn onlangs toegevoegd:

•
•
•
•
•
•
•
•

Titel 6 – Reglement BMX 2018
Licentiematrix 2018
Procedure Transponder 2018
Regels verplichte Clubshirts 2018
Nationaal Tricot 2018
Kwalificatie eisen NK/EK/WK 2018
BMX Kalender 2018 (onder voorbehoud)
Regels stuurbord en zijbord 2018
Vernieuwde website www.KNWU.nl
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Bedankt!
Met de komst van nieuwe
bestuursleden, hebben we
helaas ook ‘afscheid’
moeten nemen van ‘oude’
bestuursleden. Melanie
Hoogendoorn heeft haar
functie van secretaris
overgedragen aan Rob
Pronk. Melanie -zelf
voormalig bmx-ster- heeft
zich vele jaren met hart en
ziel enorm actief ingezet voor
onze club en de bmx-sport.
Via deze weg willen wij haar
dan ook bedanken voor
haar enorme inzet en
toewijding.

Tevens zijn er eind 2017 een
aantal trainers gestopt. Erwin
Diks, Patrick Harteveld,
Bastiaan Duivelshof en Phil
Hoogendoorn. Deze mannen
hebben zich vele jaren
belangeloos ingezet om met
veel passie en plezier hun
kennis over te dragen aan
onze rijders. Mede dankzij
hen hebben onze rijders
mooie resultaten behaald in
de afgelopen jaren.

Allemaal heel erg
bedankt voor jullie
inzet!

Mogen we ons even aan je voorstellen
In de afgelopen periode hebben er wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur van
onze club. Veel van jullie kennen de gezichten misschien al wel en van sommige
hebben jullie de naam vast wel eens voorbij zien komen, maar ken je het gezicht erbij
nog niet. In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe bestuursleden zich graag aan jullie
voor.
John Vergeer
Mijn naam is John Vergeer, 64 jaar oud en
gepensioneerd.
Ik ben de opa van Sanne en Levi Klop en via
hun beide regelmatig aanwezig op de club
tijdens de trainingen en bij wedstrijden.
Sinds 1,5 jaar ben ik bestuurslid bij onze mooie
bmx-club.
In mijn takenpakket voor de club zit o.a. de
sponsoring en het onderhoud aan de baan en
de opstallen.

Rob Pronk
Mijn naam is Rob Pronk, 41 jaar en vader van
Thijs Pronk. Ik ben werkzaam in Scheveningen bij
rederij W. van der Zwan & Zn als Operations
Manager.
Tijdens een fietsrit met Thijs door het Buytenpark
zijn we tegen de BMX-baan aangereden en dat
trok direct de aandacht. We zijn de baan
opgereden en Thijs was gelijk verkocht! Na twee
proeflessen is ie direct lid geworden en nu,
anderhalf jaar later zijn we een echte BMX
familie geworden!
Gezien het feit dat er veel tijd wordt
doorgebracht op en om de baan, heb ik mijzelf
aangeboden per 1 januari 2018 onderdeel te
worden van het bestuur. Ik hoop hiermee dan
ook een steentje bij te kunnen dragen aan onze
mooie club.
Michael Kuijpers

BMX Zoetermeer
Baanadres:
Buytenparklaan 10
2717 AX Zoetermeer
www.bmxzoetermeer.nl
info@bmxzoetermeer.nl
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Hallo, ik ben Michael Kuijpers, 43 jaar en vader
van Dylan & Dean. In het dagelijks leven ben ik
projectmanager bij Siemens.
Dylan is 3,5 jaar geleden naar een open dag
van BMX Zoetermeer geweest en was direct
verkocht. Dean ging vaak mee naar de
trainingen en kon niet wachten om ook lid te
mogen worden. We zijn met zijn vieren vaak
naast en op de baan te vinden en sinds 2 jaar
ben ik bestuurslid. Binnen het bestuur pak ik
diverse zaken op waaronder fietsonderhoud, de
proeflessen en andere organisatorische zaken.

BMX Zoetermeer 2018 ● info@bmxzoetermeer.nl

