
 
 

Informatie Nederlands Club Kampioenschap Haaksbergen 1 juni 2013  

 
Wedstrijd:  Het Nederlands Club  Kampioenschap Fietscross 2013 
   Kwalificatie wedstrijd cat. 3 NK /EK /WK 
 
Wedstrijdlocatie:     DVO BMX circuit Geukerdijk 107 7481 CA Haaksbergen 
 
Organisatie:  BMX club DVO Haaksbergen 
 
Trainingen: Trainingstijden worden bekend gemaakt na sluiting van de inschrijving op 27 mei 

via de afdelingen en KNWU en NFF Website 
 
Aanvang wedstrijd: 10.30 uur (o.v.b.) 
 
Inschrijven:  Inschrijven is alleen mogelijk via het (wedstrijd) secretariaat van de  

eigen vereniging, deze meldt haar rijders digitaal aan via www.bmxwedstrijden.nl  
per club is één inlogcode en één gezamenlijke inschrijflijst van KNWU en NFF 
rijders beschikbaar, de deelnemers dienen aan de start te verschijnen met het 
stuurbord en zijbordnummer welke in de inschrijflijst vermeld staat. 
De inschrijving opent op 1 mei en sluit op 27 mei om 23.59 uur, na deze datum is 
inschrijven niet meer mogelijk. 
Rijders die wel ingeschreven hebben maar niet deelnemen aan de wedstrijd 
dienen zich wel af te melden, rijders die zich na 27 mei afmelden zijn verplicht het 
inschrijfgeld te betalen. 
Vragen of problemen over en met de inschrijving uitsluitend via E-Mail 
inschrijvingendvohaaksbergen@gmail.com  

    
Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 5,00 per klasse. 
 Het inschrijfgeld voor elke deelnemende club bedraagt € 7,50  
 Betalingen van de inschrijfgelden dienen uiterlijk op 29 mei zijn bijgeschreven op 

bankrek.nr. 32.42.95.111 t.n.v. DVO Haaksbergen. 
  
Entree: Gratis. 
 
Training vooraf: Vrijdagavond 31 mei is er een extra training van 19.00 t/m 21.00 uur. 
 
Trainingen De trainingstijden en trainingsblokken worden direct na het sluiten van de 

inschrijving op 27 mei bekend gemaakt via www.knwu.nl en http://www.nff-
fietscross.nl     en www.dvohaaksbergen.com  verder via de afdelingen en E-mail 
naar de clubs 

 
Overnachten:  Er is een mogelijkheid tot kamperen vanaf vrijdag 31 me 17.00 uur t/m   
                                   zondag 2 juni 12.00 uur, kosten € 15,00. Stroom, toiletten en water aanwezig. 
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Aanmelden    Iedere club dient een clubvertegenwoordiger aan te stellen 
                                    De clubvertegenwoordiger meldt zijn/haar rijders/sters aan tussen 

 7.45 uur en 9.30 uur. Latere aanmeldingen/wijzigingen worden niet   
 meer verwerkt. De voorinschrijving lijsten worden voor 8.00 uur   
 opgehangen, elke  rijder en/of clubvertegenwoordiger dient deze     
 lijsten zelf te  controleren. Indien er fouten op deze lijsten staan kan 

                                    dit voor 9.30 uur gemeld worden door de clubvertegenwoordiger bij de    
                                    aanmelding 
                                      
Reglement:  De wedstrijd wordt verreden volgens het KNWU wedstrijdreglement. 
 
Prijsuitreiking: Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd, elke finalist ontvangt een prijs, evenals de 

eerste acht clubs 
 
Routebeschrijving: D.m.v. borden aangegeven 
 
Contact:  Herman van Pijkeren tel.06-27066685 
   Hermien Vogelsang  tel. 06-21813967 
 E-Mail: inschrijvingendvohaaksbergen@gmail.com  
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