
 
Seizoenstraining Robin van der Kolk 

De wekelijkse wintertraining van Robin van der kolk zit er bijna op. De laatste wintertraining 

zal op woensdag 29 maart zijn. Bij voldoende belangstelling zal de wintertraining dan in 

november 2017 tot en met maart 2018 voortgezet worden. Daar komen we later nog op terug.  

Zoals reeds eerder gecommuniceerd zal de training van Robin door een seizoenstraining 

worden voortgezet. 

Seizoenstraining: 

Deze training start april en loopt tot en met oktober. De training zal om de week op de 

woensdagavond zijn. De training start op 12 april tot en met 5 juli en van 30 augustus tot en 

met 25 oktober. Voor een gedeelte van juli en augustus zal er geen training plaatsvinden in 

verband met het EK en WK. 

De kosten voor de seizoenstraining bedraagt € 75,00. De training moet vooraf voor de gehele 

periode voldaan worden. 

De groepen zullen afhankelijk van leeftijd en al aanwezige techniek worden ingedeeld. 

Er zijn twee groepen: 

Groep 1 van 19.00 uur tot 20.00 uur en 

groep 2 van 20.00 uur tot 21.00 uur 

Er is maximaal plek voor 16 rijders per groep. 

Heb je interesse dan verzoek ik je om voor 24 maart je aan te melden via 

info@bmxzoetermeer.nl 

Let op! Willen diegene die al eerder kenbaar hebben gemaakt dat ze mee willen doen aan de 

seizoenstraining dit nogmaals aan mij bevestigen! 
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Bericht coördinator EHBO 

Beste leden / ouders van leden. 

In de kantine, op de deur bij de keuken hangt een lijst mbt de bhv / ehbo tijdens trainingen en 

wedstrijden. Tijdens elke training en wedstrijd is het de bedoeling dat er een bhv er / ehbo er 

op de baan aanwezig is, om te helpen bij ev ongelukken. Maar ook als er een rijder is gevallen 

en een pleister nodig heeft :)  Zouden jullie dit willen lezen en willen invullen ook als je niet 

in het bezit bent van bhv / ehbo. Zo weet ik wie het allemaal heeft gelezen. Als iedereen het 

heeft ingevuld neem ik contact op met de mensen die bhv of ehbo hebben en zal ik verder 

uitleg geven wat de bedoeling is, en wat er dus van je verwacht wordt.  

 

Met vriendelijke groet michelle klop  

Heb jij je BMX stuurdbordnummer al aangevraagd? 

Vanaf 1 januari is het weer mogelijk om je stuurbordnummer aan te vragen. Wil je 

wedstrijden rijden dan is het noodzakelijk dat je dit regelt. Je gaat naar “mijn knwu” en kiest 

na het inloggen in het linkermenu voor Chip/stuurbord en daarna voor BMX stuurbord. 

Onderin kun je kiezen voor stuurbordnummer aanvragen. Na enkele dagen wordt je 

stuurbordnummer door de KNWU toegekend. 

 

BMX West Competitie 

De inschrijving voor de BMX West Competitie abonnementen is geopend. Je kunt hier tot 

met 22 maart a.s. voor inschrijven voor eigen, cruiser en open klasse. 

Als je van plan bent om minimaal 7 van de 9 wedstrijden te rijden dan is het voordeliger om 

een abonnement te kopen. 

De inschrijving is pas geldig als de betaling van het abonnement is ontvangen door de 

afdeling. 

Je kunt alleen inschrijven als je bij de KNWU een bordnummer heb aangevraagd en dit is 

toegekend. 

 

Inschrijving UEC BMX European Cup Round 1 t/m 4 geopend 

De inschrijving voor de EK ronde in Zolder en de EK ronde in Erp is geopend. Let op! Je 

kunt hier alleen aan deelnemen als je in het bezit bent van een licentie. Je kunt niet deelnemen 

aan deze wedstrijden als je in het bezit bent van een basislicentie.  



Alleen de EK ronde in Erp telt mee voor de ranking.  

Er is een wedstrijd op zaterdag en op zondag dus wil je beide dagen deelnemen dan moet je 

twee keer inschrijven. Je kunt inschrijven via “mijn knwu”. Je kiest dan naast de pasfoto voor 

wedstrijden en selecteert de juiste datum en wedstrijd. 

Voor vragen graag mailen naar info@bmxzoetermeer.nl 

Hieronder de informatie zoals deze door ons van de knwu is ontvangen: 

Vanaf heden is het mogelijk om digitaal via mijnknwu.knwu.nl in te schrijven voor: 

  

01-04-2017- UEC BMX European Cup - Round 1 (HC-BEL) – Zolder – Belgie - Deadline 

inschrijving is 13 maart 2017! 

02-04-2017- UEC BMX European Cup - Round 2 (C1-BEL) – Zolder – Belgie - Deadline 

inschrijving is 13 maart 2017! 

  

29-04-2017- UEC BMX European Cup - Round 3 (HC-NED) – Erp – Nederland - Deadline 

inschrijving is 10 april 2017! 

30-04-2017- UEC BMX European Cup - Round 4 (C1-NED) – Erp – Nederland - Deadline 

inschrijving is 10 april 2017! 

 

Voor de UEC rondes in Zolder geldt dus dat er kosteloos afgemeld kan worden tot en met 13 maart 

en voor de UEC rondes in Erp tot en met 10 april, na de financiële afwikkeling van de wedstrijd wordt 

het inschrijfgeld dan in zijn geheel terugbetaald. 

 Bij een afmelding na deze datums en voor Zolder tot en met 27 maart en voor Erp tot en met 25 

april wordt het inschrijfgeld na de financiële afwikkeling van de wedstrijd ook terugbetaald, maar 

met aftrek van € 17,50 administratiekosten per inschrijving. 

 Bij een afmelding na 27 maart voor Zolder en 25 april voor Erp wordt er geen inschrijfgeld meer 

terugbetaald. 

 Late inschrijvingen zijn voor zowel Zolder als Erp niet mogelijk. 

 

  

 

 

 

http://mijnknwu.knwu.nl/


 

Hieronder een overzicht voor de rest van de internationale wedstrijden: 

 

 

 

 

 

Hieronder informatie ontvangen van de KNWU over aan en afmeldingen: 



 

 

 

 



Open Training Erp 

 

 

 

 

 

 

 



BMX Talentencup Papendal 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Clinic Twan van Gendt 

Beste ouders/rijders, 

Op zondag 19 maart zal in Rijswijk, waar de 2e TC van dit jaar plaats zal gaan vinden, een 
clinic gegeven worden door Twan van Gendt (5e op Olympische Spelen Londen)en Robin van 
der Kolk. De ideale kans om jezelf voor te bereiden op de Topcompetitie die op 23 april 
plaats zal gaan vinden in Rijswijk. 

Zie de flyer voor alle info! Meld je snel aan ovv naam, leeftijd en vereniging via 
RvdKolk186@gmail.com want vol=vol!! 

Degenen die zich ook aanmelden voor de clinic met Raymon van der Biezen op zaterdag 18 
maart in Heiloo krijgen €10,- korting op het totaalbedrag! De clinic met Raymon heeft alleen 
nog plekken vrij in groep 3, welke zal trainen van 15:00-17:00. Gemixte leeftijd. 

Met sportieve groet en tot de 18e en/of 19e, 

Robin van der Kolk

 

https://www.instagram.com/twanvangendt/
mailto:RvdKolk186@gmail.com


 

NK Clinic Assen 

 

 



 

Vrije training Wijkeroog 

 

 



Informatie Topcompetitie Haaksbergen 15 en 16 april 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijd informatie 

TC 1 DVO Haaksbergen 

15 en 16 april 2017 
 

Opgesteld door  : Herman Dijk 

Versie   : 1.00 

Status   : definitief 

Datum   : 2 februari 2017  

  



1. Algemene informatie  
 

Organisatie DVO Haaksbergen 

Locatie Geukerdijk 107, 7481 CA Haaksbergen 

Wegbewijzering De route wordt vroegtijdig d.m.v. borden aangegeven:  

  

Wedstrijd De Top Competitie wedstrijd 1 
Zaterdag 15 en zondag 16 april 2017 

Deelname Cruisers Men 13-16; 17-29; 30-39; 40-44; 45+;  
Cruiser Women 13-16; 17+  
Boys 7-; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16  
Girls 8-; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16  
Vrouwen 17+  
Sportklasse 17-24; 25-29, 30+  
Women Junior  
Men Junior  
Women Elite  
Men Elite 

  

Inschrijving Zaterdag 15 April   12.30-15.30  
Zaterdag 15 April                  18.30-19.00  
Zondag 16 April                    08.00-09.30  
In de kantine 

Inschrijfgeld Men Junior, Women Junior, Women Elite, Men Elite € 10,00* 
Overige categorieën € 7,50* 
* Exclusief afdracht voor rekeningrijden 

  

Trainingen vooraf Zondagmiddag 5 maart  13.00 – 15.10 
Pro sectie training                              15.15 – 16.00 
Zondagmiddag 12 maart                   13.00 – 15.10 
Pro sectie training                              15.15 – 16.00 
Kosten € 5.- per rijder aanmelden in kantine voor training. 

Training wedstrijd Zaterdag 15 april   13.00 - 14.10 Boys t/m 12  
(Vrije training)     Girls t/m 12 
Zaterdag 15 april                  14.10 – 15.40 Boys 13, 14, 15, 16 
(Vrije training)     Girls 13/14, 15/16 
      Vrouwen 17+, Cruisers 
      Sportklasse 17-24; 25-29, 30+  
      Women Junior, Women Elite 
      Men Junior, Men Elite 
Pro-sectie training                              15.40 – 16.00      Men Junior, Men Elite 
Zaterdag 15 april   18.30 - 20.00 Starthek training voor iedereen 
Zondag 16 april              08.15 – 08.35 Cruisers  
(Starthek training)  08.40 – 09.25 Boys t/m 12  
      Girls t/m 12 
Zondag 16 april         09.30 - 10.20 Boys 13, 14, 15, 16 
(Starthek training)    Girls 13/14, 15/16 
      Vrouwen 17+  
      Sportklasse 17-24; 25-29, 30+  
      Women Junior, Women Elite 
      Men Junior, Men Elite 
Pro-sectie training                              10.25 – 10.45       Men Junior, Men Elite   

  
 
 



 

Wedstrijd Zondag 16 april        11.00  Manches alle klassen 
Zondag 16 april         Aansluitend Kwalificerende finales 
Zondag 16 april            Aansluitend Finales 
Zondag 16 april       Aansluitend Eindprijs uitreiking alle klassen 

  

Toegangsprijs € 6,00 per persoon vanaf 13 jaar, kinderen onder de 12 gratis. 

  

Parkeren Gratis op de aangegeven locatie’s aan de geukerdijk 
U bent verplicht om de Instructie’s van de verkeersregelaars te volgen. 

  

Tenten DVO Haaksbergen heeft besloten om de tent plekken uit te geven en niet 
iedereen de locatie zelf te laten bepalen.  
Voor elke tent geld de volgende regel. 

- Elke tent dient aangegeven te worden via email. 
dvohaaksbergen@gmail.com 

- Bij plaatsing tent melden en betalen in de kantine  
- De tenten kunnen vanaf vrijdagmorgen 10.00 uur geplaatst worden 
- (Party) Tent 3 bij 3 of kleiner kost € 10.-   
- (Party) Tent 3 bij 4.5 of groter kost € 15.-   

 -  
Camping Arrangement Camping Stepelerven zie bijlage 

 
Camping Scholtenhagen 
Scholtenhagenweg 30 
7481 VP Haaksbergen 
053-5722384 

www.campingscholtenhagen.nl 

campingscholtenhagen@planet.nl 
www.twitter.com/scholtenhagen 

       
Wij hebben dat weekend een aanbieding als volgt: 
Weekend 14/16 april aankomst uiterlijk tot 22.00 uur en vertrek zondagmiddag uiterlijk 
18.00 uur met eigen kampeermiddel: 
2 personen        €             42,40 
3 personen        “              56,60 
4 personen        “              70,80 
  
Weekend 14/17 april vanaf 14.00 uur tot maandag 11.00 uur. Tentvilla = compleet 
ingerichte luxe tent met eigen sanitair en 3 slaapvertrekken voor maximaal 6 personen € 
445,= incl. borg ad € 50,= en eindschoonmaak, exclusief toeristenbelasting € 1,10 p.p. 
per nacht. 
 

  

Hotels  

  

Algeheel coördinator Herman Dijk 

  

Extra informatie www.DVOhaaksbergen.com 
dvohaaksbergen@gmail.com 

  

 

 

mailto:dvohaaksbergen@gmail.com
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mailto:campingscholtenhagen@planet.nl
http://www.twitter.com/scholtenhagen


 

2. Huisreglement 

Aan alle deelnemers, begeleiders en bezoekers.  

 
Welkom in Haaksbergen. Om dit weekend voor iedereen zo plezierig mogelijk te laten verlopen hebben we een 
aantal (voor de meeste mensen vanzelfsprekende) gedrag regels op papier gezet.  
 

 Wilt u afval in de daarvoor bedoelde zakken en containers deponeren.  

 Wilt u niet aan de stroomvoorzieningen komen zonder aanwezigheid van medewerker  

 Bij stroomstoringen contact opnemen met de beheerder.  

 Wilt u de aanwijzingen van de parkeerbeheerders STRIKT opvolgen en uw auto op zijn aanwijzingen 
parkeren.  

 Wilt u NIET met de auto door de groenstroken rijden.  

 Het is verboden met scooters/brommers op en rond de baan te zijn.  

 Wilt u geen overlast veroorzaken bij de kerk of in het dorp.  

 Wilt u de spullen van anderen NIET moedwillig vernielen. Bij vandalisme wordt onmiddellijk aangifte 
gedaan bij de politie en wordt melding gedaan bij de KNWU.  

 Verzoek aan de rokers is om alleen te roken tussen de bomen aan de zijkanten van de baan, om de 
rijders, kinderen en anderen die niet mee willen roken en er last van hebben (sporters) te 
respecteren.  

 
V veilig S sport K klimaat protocol 
 

 
 
Bij overtreding van deze regels kunnen wij overgaan tot ontzegging van de toegang tot het terrein van BMX 
Vereniging de DVO Haaksbergen, met als gevolg dat er niet meer deelgenomen kan worden aan de betreffende 
training/wedstrijd. 
  
Wij hopen dat het echter niet zo ver hoeft te komen. Zeker als u zich aan bovenstaande regels houdt kunnen 
wij u een prettig, gezellig en sportief weekend toe wensen.  
 
Belangrijke telefoonnummers: 
 
Politie         Bij spoed 112 / Geen spoed 0900-8844  
Dienstdoende huisartsenpost Twente Oost 088 - 5551188 
Dienstdoende apotheek       
Ziekenhuis   MST Enschede  053 – 4872000 



   Str. Z. M.T. Hengelo 074 – 2905905    
Brandweer / Ambulance    Bij spoed 112  
 
Het bestuur van DVO Haaksbergen 

Camping Stepelerven 

 

Arrangement fietscross weekeinde 2017 

Overnachtingen 

2 personen €15,00 

3 personen €17,50 

4 personen €20,00 

5 personen €22,50 

6 personen €25,00 

Alle bedragen zijn per dag, inclusief een douche munt per persoon bij aankomst, exclusief €1,00 

toeristen belasting per persoon per nacht. 

Zaterdag15april2017 

De kantine is geopend tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 

Friet met snack (kroket, frikadel, bamibal, kipcorn, kaassoufflé) exclusief saus € 2,75 

Menu: schnitzel of kipsaté met gebakken aardappeltjes en verse rauwkost € 9,75* 

Broodje huis gemaakte pulled pork met bbq-saus en coleslaw € 6,75* 

Zondag 16april 2017 

De kantine is geopend vanaf 14.00 uur. 

Om 17.00 uur stamppotbuffet, zeer compleet € 11,00* 

Paasvuur vanaf 20.30 uur met een drankje en hapje van het huis. 

*Alleen middels reservering tot 12 april 2017 ( tel.06-10110777) 

 


