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1.

Algemene informatie:
Wij zijn verheugd om het “Nederlands Kampioenschap NFF 2018” te mogen organiseren. Voor Haaksbergen is dit de
tweede keer (1989 eerste keer) vanaf het bestaan van NFF en DVO Haaksbergen. Wij zullen er dan ook alles aan
doen om er een leuk en sportief evenement van te maken.
In dit draaiboek vindt u als Bond, club en deelnemer de informatie die u nodig heeft. Wij wensen u veel geluk bij de
wedstrijden en zien u graag.

Organisatie

DVO Haaksbergen
Geukerdijk 107, 7481 CA Haaksbergen

Wegbewijzering

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

Wedstrijd
Deelname

Plaatsingswedstrijd 19 mei 2018
Inschrijven is alleen mogelijk via het wedstrijdsecretariaat van de eigen vereniging. De
voorinschrijving sluit 12 mei om 23:59 uur.
Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 5,00 per klasse. Het inschrijfgeld voor de
promotieklasse bedraagt € 1,00.
Iedere club dient een clubvertegenwoordiger te hebben. De clubvertegenwoordiger meldt
zijn/haar rijders/sters aan tussen 8.30 uur en 9.30 uur. Latere aanmeldingen/wijzigingen
worden niet meer verwerkt. De voorinschrijving lijsten worden om 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 aan het nationaal juryteam. De clubvertegenwoordiger zorgt
ervoor dat het inschrijfgeld wordt voldaan. Rijders/sters die zich bij de voorinschrijving
hebben opgegeven en niet mee doen moeten toch het inschrijfgeld betalen. Dit geldt niet
voor de promotieklasse. Rijders/sters die zich op de wedstrijddag zelf nog aanmelden
betalen dubbel inschrijfgeld.
Het aanmelden is in de kantine van DVO. De vereniging kan alleen betalen bij aanmelding,
Contant
Woensdagavond 2 mei van 17.00 uur tot 19.00 uur tot en met 12 jaar
Woensdagavond 2 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur vanaf 13 jaar en ouder
Woensdagavond 9 mei van 17.00 uur tot 19.00 uur tot en met 12 jaar
Woensdagavond 9 mei van 17.00 uur tot 19.00 uur vanaf 13 jaar en ouder
Zondagmorgen 20 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur alle leeftijden.
Kosten per rijder € 5.Blok 1; jongens én meisjes en cruisers tot en met 12 jaar trainen van 8.45 uur tot 9.45 uur
Blok 2; jongens, meisjes en cruisers vanaf 13 jaar trainen van 9.45 uur tot 10.45 uur
Aanvang Wedstrijd 11.00 uur
Gratis
Gratis op de aangegeven locaties aan de Geukerdijk
U bent verplicht om de instructies van de verkeersregelaars te volgen.
DVO Haaksbergen heeft plaatsen gemarkeerd waar tenten mogen en kunnen staan. Staan
deze niet binnen de aangewezen locatie dan vragen wij u deze te verwijderen of op de
aangewezen plek te zetten.

Clubvertegenwoordiger

Aanmelden/Betaling
Trainingen vooraf

Training wedstrijd
Wedstrijd
Toegangsprijs
Parkeren
Tenten

Camping

De tenten kunnen vanaf vrijdagavond 18 mei 18.00 uur geplaatst worden
Arrangement Camping Stepelerven
Kolenbranderweg 93A
Haaksbergen
tel. 0610110777 (beheerder, ook reserveringen)
e-mail beheerder@stepelerven.nl
Camping Scholtenhagen
Scholtenhagenweg 30
7481 VP Haaksbergen
053-5722384

www.campingscholtenhagen.nl
campingscholtenhagen@planet.nl
www.twitter.com/scholtenhagen
Algeheel coördinator
Extra informatie

Herman Dijk
www.dvohaaksbergen.nl
dvohaaksbergen@gmail.com

Organisatie

DVO Haaksbergen
Geukerdijk 107, 7481 CA Haaksbergen

Wegbewijzering

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

Wedstrijd
Deelname

NK NFF 21 mei 2018
Inschrijven is alleen mogelijk als u 5 of meer Provinciale kampioenschappen heeft gereden
na het NK 2017. De plaatsingswedstrijd telt ook nog mee als gereden wedstrijd.
Inschrijven is alleen mogelijk via het WedstrijdSecretariaat van de eigen vereniging. Indien
u al 5 of meer wedstrijden heeft gereden voor de plaatsingswedstrijd kunt u zich al
de
aanmelden bij uw wedstrijdsecretariaat. Indien de plaatsingswedstrijd uw 5 wedstrijd
wordt, dient u na inschrijving en deelname plaatsingswedstrijd 19 mei aan te geven dat u
mee wilt doen aan het NK NFF van 21 mei.

Clubvertegenwoordiger

Aanmelding/Betaling
Trainingen vooraf

Training wedstrijd
Defilé

Wedstrijd
Toegangsprijs
Parkeren
Tenten

Camping

Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 5,00 per klasse. Het inschrijfgeld voor de
promotieklasse bedraagt € 1,00.
Iedere club dient een clubvertegenwoordiger te hebben. De clubvertegenwoordiger meldt
zijn/haar rijders/sters aan tussen 8.30 uur en 9.30 uur. Latere aanmeldingen/wijzigingen
worden niet meer verwerkt. De voorinschrijving lijsten worden om 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 aan het nationaal juryteam. De clubvertegenwoordiger zorgt
ervoor dat het inschrijfgeld wordt voldaan. Rijders/sters die zich bij de voorinschrijving
hebben opgegeven en niet mee doen moeten toch het inschrijfgeld betalen. Dit geldt niet
voor de promotieklasse. Rijders/sters die zich op de wedstrijddag zelf nog aanmelden
betalen dubbel inschrijfgeld.
Het aanmelden is in de kantine van DVO. De vereniging kan alleen betalen bij aanmelding,
Contant
Woensdagavond 2 mei van 17.00 uur tot 19.00 uur tot en met 12 jaar
Woensdagavond 2 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur vanaf 13 jaar en ouder
Woensdagavond 9 mei van 17.00 uur tot 19.00 uur tot en met 12 jaar
Woensdagavond 9 mei van 17.00 uur tot 19.00 uur vanaf 13 jaar en ouder
Zondagmorgen 20 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur alle leeftijden.
Kosten per rijder € 5.Blok 1; jongens én meisjes en cruisers tot en met 12 jaar trainen van 8.45 uur tot 9.45 uur
Blok 2; jongens, meisjes en cruisers vanaf 13 jaar trainen van 9.45 uur tot 10.45 uur
10.45 Opstellen op alfabetische volgorde achter Parc Fermé
Alle rijders van de club mogen mee lopen.
10.50 eerste clubs lopen defilé’.
Aanvang Wedstrijd 11.00 uur
Gratis
Gratis op de aangegeven locaties aan de Geukerdijk
U bent verplicht om de instructies van de verkeersregelaars te volgen.
DVO Haaksbergen heeft plaatsen aangewezen waar tenten mogen en kunnen staan. Staan
deze niet binnen de aangewezen locatie dan vragen wij u deze verwijderen of op de
aangewezen plek te zetten.
De tenten kunnen vanaf vrijdagavond 18.00 uur geplaatst worden
Camping Stepelerven
Kolenbranderweg 93A
Haaksbergen
tel. 0610110777 (beheerder, ook reserveringen)
e-mail beheerder@stepelerven.nl
Camping Scholtenhagen
Scholtenhagenweg 30
7481 VP Haaksbergen
053-5722384

www.campingscholtenhagen.nl
campingscholtenhagen@planet.nl
www.twitter.com/scholtenhagen
Algeheel coördinator
Extra informatie

Herman Dijk
www.dvohaaksbergen.nl
dvohaaksbergen@gmail.com

2.

Huisreglement:
Aan alle vrijwilligers, 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.
Deze mensen zijn gecertificeerd en kunnen dit melden bij de politie.
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.
Er word verzocht om alleen te roken in de daarvoor speciaal gemaakte ruimtes langs de baan. Dit zijn plekken
die afgezet zijn met hekken en waar de bordjes hangen. Kinderen en anderen die niet mee willen roken hoeven
geen last te hebben van uw geneugten en we hopen dat iedereen elkaar hierin respecteert.
Roken achter/bij de startheuvel, binnen de baan, rond het Parc Fermé en rijdersgebied word niet getolereerd.
Ook wij volgen het Veilig Sport 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:
Coördinator DVO
Politie
Dienstdoende huisartsenpost Twente Oost
Dienstdoende apotheek
Ziekenhuis
Brandweer / Politie / Ambulance
Het bestuur van DVO Haaksbergen

Herman Dijk
Bij spoed 112 / Geen spoed

06-53590636
0900-8844
088 - 5551188

MST Enschede
Str. Z. M.T. Hengelo
Bij spoed

053 – 4872000
074 – 2905905
112

3.

Aanrijroute
Er staan BMX pijl bordjes met aangegeven de juiste route. Graag deze volgen.
Let op:
 De nieuwe N 18 is open en dit kan verwarring veroorzaken omdat de Navigatie dit misschien niet
aangeeft. Wanneer u via de nieuwe N18 gaat dient u bij “viaduct veldmaat” de afrit moeten nemen.
 U kunt maar van 1 kant de Geukerdijk oprijden dit is vanaf de rondweg (noordsingel).
 Wij vragen u beleefd om niet aan de veldmaterstraat of bij de plus te parkeren. Dit om overlast bij de
buren en winkeliers te voorkomen. We hebben voldoende parkeerplekken bij de baan.
 Er zijn gecertificeerde verkeersregelaars u bent verplicht deze aanwijzingen op te volgen.

4.

Overnachten Kamperen
Voor de Medewerkers is er een medewerkers Camping bij de baan. Graag via mail
dvohaaksbergen@gmail.com aangeven indien medewerker hier gebruik van wil maken.
BMX Club DVO Haaksbergen heeft zelf geen campingfaciliteiten.
Bezoekers/rijders kunnen gebruik maken van bestaande en campingfaciliteiten in de omgeving.
Campings
Camping Stepelerven
Kolenbranderweg 93A
Haaksbergen
tel. 0610110777 (beheerder, ook reserveringen)
e-mail beheerder@stepelerven.nl
Camping Scholtenhagen
Scholtenhagenweg 30
7481 VP Haaksbergen
053-5722384

www.campingscholtenhagen.nl
campingscholtenhagen@planet.nl
www.twitter.com/scholtenhagen
5.

Programma Dagindeling.
a. Plaatsingswedstrijd 21-05-2018
08.00 uur
De lijsten worden opgehangen met de aangemelde rijders (op de lijsten plek
Parc-Fermé)
08.30 tot 09.30
Aanmelden rijders
08.45 tot 09.45
Training Blok 1
Jongens/meisjes en cruisers tot en met 12 jaar
09.45 tot 10.45
Training Blok 2
Jongens/meisjes en cruisers vanaf 13 jaar
11.00 uur
Aanvang wedstrijd
Aansluitend prijsuitreiking.
b. Nederlands Kampioenschap 21 mei 2018
08.00 uur
De lijsten worden opgehangen met de aangemelde rijders (op de lijsten plek
Parc-Fermé)
08.30 tot 09.30
Aanmelden rijders
08.45 tot 09.45
Training Blok 1
Jongens/meisjes en cruisers tot en met 12 jaar
09.45 tot 10.45
Training Blok 2
Jongens/meisjes en cruisers vanaf 13 jaar
10.45 uur
Defilé opening NK NFF
11.00 uur
Aanvang wedstrijd
Aansluitend Huldiging Nederlandse Kampioenen

INDELING KLASSEN Plaatsingswedstrijd:
De wedstrijden worden verreden volgens het NFF reglement, waarbij de leeftijd van
19 mei 2018 bepalend is voor de klasse indeling.
Bij onvoldoende deelname in een bepaalde klasse kunnen (conform het reglement)
leeftijden worden samengevoegd.
De Plaatsingswedstrijd en NK worden conform het NFF reglement verreden.

Wij hopen jullie voldoende info te hebben gegeven en hopen dat het een leuk en onvergetelijk evenement
wordt net als alle andere wedstrijden die DVO Haaksbergen organiseert. Alle info staat ook op onze website
vermeld. www.dvohaaksbergen.nl
Mocht u nog vragen hebben kunt u mailen naar dvohaaksbergen@gmail.com
Met vriendelijke groet

Het bestuur
BMX Club DVO Haaksbergen

