BMX Zoetermeer 2018
NKC 2018

Agenda

Al ingeschreven voor
het NKC? Kijk je
inschrijving goed na!
Heb je je wel
ingeschreven, maar sta
je niet op de lijst? Neem
dan contact met ons
op via
info@bmxzoetermeer.nl.

Zie de wedstrijdkalender op
www.bmxzoetermeer.nl voor
meer wedstrijden.
• 18 maart | NK Clubs | Erp
• 19 maart | Alg.
ledenvergadering |
Zoetermeer
• 24 maart | UEC BMX
European Cup 1 | Verona,
Italië
• 25 maart | BWC 1 | VelsenNoord

Inschrijven voor NK Clubs kan nog tot 10 maart!
Op zondag 18 maart vindt de eerste wedstrijd van het jaar plaats: het Nederlands
Kampioenschap Clubs (NKC) in Erp. Tot 10 maart 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.

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

Schrijf je nu nog in op www.bmxzoetermeer.nl.
Let op voor puntenrijders: deze wedstrijd telt mee voor je ranking.

Nieuwe groepsindeling per 1 maart
In de vorige nieuwsbrief hebben we de nieuwe groepsindeling voor de trainingen
per 1 maart bekend gemaakt. Denk er dinsdagavond aan dat je je in de juiste
groep meld!
Per trainingsgroep is er ook een WhatsApp-groep. De trainers beheren deze. In deze
app-groepen kan doorgegeven worden wanneer uw kind/je niet kunt komen
trainen. Ook wordt in deze groepsapp aangegeven wanneer een training niet
doorgaat. Bent u/ben jij nog niet aangesloten of zit u na 1 maart in de verkeerde
groepsapp, mail dan naar trainers@bmxzoetermeer.nl.

Reglement en wedstrijdinfo 3-nations cup | Ahnatal
Via deze link vind je op de site van de KNWU het wedstrijdreglement en meer
informatie over de 3-nations cup in Ahnatal, Duitsland.
De 3-nations Cup vindt plaats op 21 en 22 april. Inschrijven kan nog tot 4 april 2018.
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Aan- en afmeldingen
(inter)nationale
wedstrijden
In het Kenniscentrum van de KNWU is
een document geplaatst over de
regels voor het aan- en afmelden van
(internationale) BMX-wedstrijden met
voorinschrijving. Lees dit a.u.b. door.

Inschrijven voor
BMXTrofee-West
competitie
De BMXTrofee-West competitie
bestaat dit jaar uit 9 wedstrijden.
Inschrijven voor deze competitie kan
hier nog tot 18 maart!
Data 2018
zo 25 mrt
zo 01 apr
zo 27 mei
zo 01 jul
zo 16 sep
zo 23 sep
zo 30 sep
zo 07 okt
zo 28 okt

Clinics van BMX Trainingen in maart
In maart organiseert BMX Trainingen
onder leiding van Robin van der Kolk
3 clinics om voor te bereiden op de
komende wedstrijden. Het gaat om
de volgende data:
• 17 maart | Tiel. (Hier wordt op 24
maart het Betuws Kampioenschap
verreden!) Trainers: Robin van der
Kolk, Glenn van de Wetering.

Zie de flyer onderaan deze
nieuwsbrief voor alle informatie!
Aanmelden kan door naam,
licentieleeftijd en vereniging te
mailen naar:
BMXTrainingen@gmail.com.
Binnen 36 uur ontvang je een mail
ter bevestiging van de inschrijving.

• 24 maart | Uithoorn. (Hier wordt op
8 juli het Nederlands Kampioenschap
verreden.) Trainers: Robin van der
Kolk, Glenn van de Wetering.
• 31 maart | Uithoorn. (Hier wordt op
8 juli het Nederlands Kampioenschap
verreden.)
Trainers: Robin van der Kolk, Jordy
van der Heijden.

BWC - 1: Velsen-noord
BWC - 2: Baarn
BWC - 3: Uithoorn
BWC - 4: Barendrecht
BWC - 5: Heiloo
BWC - 6: Schagen
BWC - 7: Bussum
BWC - 8: Zoetermeer
BWC - 9: Oud-Beijerland

Vergeet je licentie en
stuurbordnummer niet aan te
vragen
Om mee te kunnen doen aan wedstrijden (ook voor
de Club2) dient iedere rijder in het bezit te zijn van
een stuurbordnummer en een (basis)licentie.
Ga voor het aanvragen van een stuurbordnummer
naar http://mijnknwu.knwu.nl.
Kies in het menu voor het kopje Chip/Stuurbord en
kies voor BMX Stuurbord.
In het menu staat ook een kopje Licentie(s). Voor
deelname aan de BMX Trofee West Competitie of de
Club 2 volstaat een basislicentie die iedereen
automatisch ontvangt. (Let op: als je een
(inter)nationale licentie hebt, moet die gebruikt
worden bij de aanmelding.)
Screenshot mijn KNWU
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Klus(zater)dagen
Om de baan in goede staat te krijgen
en te houden, moet er onderhoud
worden gepleegd. Dit kunnen we niet
alleen en daarom vragen we jullie
hulp.
Op zaterdag 10 en 17 maart staan
klusdagen gepland. Het zou fijn zijn als
er zoveel mogelijk mensen kunnen
helpen! Wij zorgen voor de koffie.

BMX Zoetermeer
Baanadres:
Buytenparklaan 10
2717 AX Zoetermeer
www.bmxzoetermeer.nl
info@bmxzoetermeer.nl
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Handschoenen over?
Veel handschoenen (maar ook elleboogbeschermers)
voor de proeflessen zijn versleten. De voorraad is nog
maar zeer beperkt. Als je handschoenen over hebt,
zouden wij ze mogen hebben? Je kunt ze inleveren in de
kantine en wij zijn je enorm dankbaar!
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