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Algemene Informatie NK BMX 

 

 
Datum:  2 en 3 juli  2022 
 
Organisatie :  UWTC te Uithoorn. 
 
Locatie :  Sportpark De Randhoorn, Randhoornweg 90, 1422 NE Uithoorn.  
 
Wegbewijzering :  Vroegtijdig d.m.v Borden vanaf de N196 en de N201. 
 
Wedstrijd :  Nederlands Kamioenschap BMX voor Challenge klassen en 

Junio/Elite rijders boys en girls van 5 jaar en ouder en alle 
wedstrijd klassen 

 
Reglementen: De laatst gepubliceerde reglementen van de KNWU, in het 

bijzonder Titel 6, Racing regulations BMX,  en Reglement NK BMX 
2022 zijn van toepassing.  
 

Aanmelden :  Registratie en betaling geschiedt uitsluitend via Mijn KNWU 
Afmelden    : Op de dag van de wedstrijd bij de jury unit 
 
 

Inschrijfgeld:  Voor alle categorieën € 5,00 per deelnemer per klasse 
 
 
 
Toegangsprijs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zaterdag Zondag  

5-12jaar gratis Gratis  

13 jaar en 
ouder 

gratis € 6,00  
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Coördinatoren en officials 

Functie Naam Telefoon 

   

Coördinatoren   

Algeheel Mark van der Mast 06-51849472 

Jury Yvonne Plaisant  06-17707458 

Baan Erik Schekkerman 06-52765615 

EHBO Michael Schekkerman 06-12597504 

Parc Ferme Rene De Beij  
Startheuvel Paul Plaisant 06-20739513 

Catering Natalie Waaijman  
Prijsuitreiking Cela Pankiw  
Camping Walter Lang  
Parkeren Marcel Rijneker  
Public Relations Petra Mastenbroek  
Geluid Olaf van der Wijngaard 06-20994648 

   

Officials   

PCP  Wilbert Kerkhof  
APCP Erik Schoenmaker  
SCP Trees Sprengers  
Chief Score Chris van Gerwen  
Video   
Vertegenwoordigers:   

Afgevaardigde CBMX   
Afgevaardigde J&R Yvonne Plaisant vd Wal  
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Tijdschema  (* Alle tijden zijn streeftijden)  

    
Vrijdag vanaf 15u en Zaterdag vanaf 8u  Ontvangst gasten camping. 
 
Vrijdag 1 juli 
Vrije training voor alle rijders : 
18:30-19:30  voor rijders tm 12 jaar 
19:30-20:30  voor rijders van 13 jaar en ouder’ 
20:30-21:15  prosectietraining Junior en Elite rijders 
 
Zaterdag 2 Juli:   

12.30 uur - 15.30 uur Aan- en afmelden rijders + aankoop/verhuur transponders  

13.00 uur – 14.10 uur Training Boys & Girls t/m 12 jaar  

14.10 uur - 15:40 uur Training Cruisers, Boys & Girls 13, 14, Girls 15/16, Boys 15,16, 

Men Amateur Challenge 17-24, sportklasse 25+ 

  Vrouwen sportklasse 17-24, 25+,      

   Women Junior/U23/Elite, Men Junior/U23/Elite.  

15.40 uur – 16.15 uur Pro sectie training: Men Junior, Men U23, Men Elite  

18.30 uur - 19:00 uur Aan- en afmelden rijders   

18.30 uur – 20.00 uur Starthektraining voor iedereen  

  

Zondag 3 Juli :       

08.00 uur - 09.30 uur  Aan- en afmelden rijders + aankoop/verhuur transponders  

08.15 uur - 08.35 uur  Starthektraining Cruisers,  

08:40 uur – 09.25 uur Starthektraining Boys t/m 12, Girls t/m 12  

09.30 uur – 10.10 uur  Starthektraining Boys 13, 14, 15; 16; Girls 13/14, 15/16; 

     Men Amateur Challenge 17-24, Sportklasse 25+,  

     Vrouwen Sportklasse 17-24, 25+.  

      Men Junior/U23/Elite, Women Junior/U23/Elite 

10:15 uur – 10:35 uur Pro Sectie training Men Junior, Men U23, Men Elite  

10:45 uur  Officiële opening  

11.00 uur  Start Nationaal Kampioenschap alle klassen  

Wedstrijdvolgorde manches: Cruisers, Boys/Girls afwisselend oplopend 

naar Men Elite.   

Aansluitend  

  

kwalificerende finales en Finales.   

Wedstrijdvolgorde (kwalificerende) finales: Cruisers Boys/Girls, afwisselend 

oplopend naar Elite, altijd eindigend met Women 17-24, 25+, Amateur 

Challenge 17-24; Sportklasse 25+, Women 15/16; Boys 15; Boys 16, 

Women Junior, Men Junior, Women U23, Men U23, Women Elite, Men 

Elite.  

Aansluitend   

   

Finales 
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Routebeschrijving naar BMX-baan UWTC  

 
Komend vanaf A4 

Volg de borden richting Aalsmeer via de (nieuwe) N201. Neem na de tunnels de afslag 
rechtsaf Flora Holland Bloemenveiling. Na de Bloemenveiling (ongeveer 1400 meter vanaf de 
afslag) linksaf de N196 (oude N201) richting Uithoorn. Neem na 1500 meter (2e stoplicht) de 
afslag linksaf en volg de weg richting Sportpark de Randhoorn. 

 
 
Komend vanaf Mijdrecht/A2 afslag Vinkeveen 

Volg de weg na Vinkeveen en door Mijdrecht richting Uithoorn. Volg de nieuwe N201 vlak voor 
Amstelhoek. Neem voorbij Uithoorn de afslag linksaf Flora Holland Bloemenveiling (vanaf de A2 
ongeveer 17 km). Na de Bloemenveiling (ongeveer 1400 meter vanaf de afslag) linksaf de N196 (oude 
N201) richting Uithoorn. Neem na 1500 meter (2e stoplicht) de afslag linksaf en volg de weg richting 
Sportpark de Randhoorn. 

 
 
Vanuit Amstelveen via de Zijdelweg 

In Uithoorn de 1e rotonde rechtdoor en de tweede rotonde rechtdoor. In Uithoorn wordt Sportpark 
Randhoorn aangegeven op de borden. Bij de 1e stoplichten rechtsaf. De volgende afslag weer rechtsaf 
en de weg volgen tot voorbij de huizen. Bij de T splitsing links aanhouden. Aan het eind van deze 
bochtige weg ligt Sportpark Randhoorn. 

Routebeschrijving ziekenhuis 
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Route naar Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen 

 

Overzicht locatie 
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Parkeren 

Het parkeerterrein aan de Randhoorn (P1) biedt plaats aan circa 350 voertuigen. 
Parkeren op aanwijzing van de verkeersregelaars. Parkeren is gratis. Als eerste 
worden de gasten geleid naar P2 en P3. Deze parkeerplaatsen bieden plaats aan ruim 
100 voertuigen. Campinggasten parkeren hun auto bij hun kampeermiddel. 
Parkeerplaatsen zijn aangegeven op de overzichtsfoto van de locatie. Op de foto 
hieronder is de verkeersstroom en de positionering van de verkeersregelaars 
aangegeven. Zie verder bijgevoegd verkeersplan. 
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Kamperen 

Locatie: BMX-camping  is gelegen in directe nabijheid van de baan. Zie 
overzichtsfoto. 

Aankomst: Vrijdag 1 juli vanaf 15:00 tot 21:00 en zaterdag 2 juli vanaf 8:00 
Vertrek: Zondag 3 juli vóór 20.00 uur. 
Prijs: € 60 per plaats 8x5m, ongeacht de verblijfsduur 1 of 2 nachten. 
 Prijs inclusief elektra, toiletvoorziening en douchegelegenheid.  
  
Reserveringen via de website UWTC.nl  
Reservering is pas definitief na ontvangst van de betaling. 
 
Indien BMX-camping vol is, wordt verwezen naar de camping in het Amsterdamse 
bos, gelegen op circa 12-15 minuten (met de auto). Of andere campings in de 
omgeving 
 

Europarcs 
Amsterdamse bos Amstelveen 

https://www.europarcs.nl/vakantieparken/nederland/noord-
holland/het-amsterdamse-bos 

Groene Hart 
camping De Hoef https://www.groenehartcamping.nl/  

Recreatiepark 
Aalsmeer Aalsmeer https://www.rp-aalsmeer.nl/  

BotsHolland Waverveen https://www.botsholland.nl/  

Natuurkamperen 
Amstelkade Wilnis https://www.amstelkade.nl/natuurkampeerterrein/  

Camping de 
Westeinder Rijsenhout http://www.campingdewesteinder.nl/  

Camping de Drecht Leimuiden http://www.camping-de-drecht.nl/camping.html  

 

Prijsuitreiking 

• De locatie van de prijsuitreiking is gesitueerd naast het clubhuis op het talud 

bij het terras. 

• De Prijsuitreiking vind direct na afloop van de Men Elite finale plaats. 
 

• De Nationale Kampioen ontvangt voor deze prestatie een Rood-Wit-Blauwe 

trui.  

• De eerste 3 renners van 13 jaar en ouder ontvangen een KNWU medaille.  

• De eerste 8 renners in de categorieën tot en met 12 jaar ontvangen een 

beker.  

• Alle geselecteerden rijders voor het Nationaal Kampioenschap ontvangen 

een aandenken, mits ze aan het Nationaal Kampioenschap deelnemen.  

De kosten van dit aandenken zijn voor UWTC.  

• De kosten voor de truien, medailles zijn voor de KNWU.  

• De kosten voor de bekers zijn voor de UWTC.  
   

https://www.europarcs.nl/vakantieparken/nederland/noord-holland/het-amsterdamse-bos
https://www.europarcs.nl/vakantieparken/nederland/noord-holland/het-amsterdamse-bos
https://www.groenehartcamping.nl/
https://www.rp-aalsmeer.nl/
https://www.botsholland.nl/
https://www.amstelkade.nl/natuurkampeerterrein/
http://www.campingdewesteinder.nl/
http://www.camping-de-drecht.nl/camping.html
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Anti dopingcontrole 

Voor de antidopingcontrole is ruimte gereserveerd in het clubgebouw van de naburige 
voetbalvereniging De Legmeervogels. De coördinator wijst voor elke voor de controle 
geselecteerde rijder een chaperonne aan, die de haar/hem toegewezen rijdster/rijder 
direct na de finish opvangt, kenbaar maakt dat de betreffende rijdster/rijder is 
geselecteerd voor de anti dopingcontrole, dat zij/hij haar/zijn chaperonne is. Vanaf dat 
moment wijkt de chaperonne niet meer van de zijde van de rijdster/rijder. De 
chaperonne begeleidt de rijdster/rijder direct na de prijsuitreiking naar het clubgebouw 
van de van De Legmeervogels. 

Veiligheidsplan 

Het veiligheidsplan is in een afzonderlijk document vastgelegd en als bijlage bij het 
draaiboek gevoegd. 

Medische zorg 

De beschrijving van de medische zorg is tevens in een afzonderlijk document 
vastgelegd en als bijlage bij het draaiboek gevoegd. 

Verkeersplan 

Het verkeersplan is in een afzonderlijk document vastgelegd en als bijlage bij het 
draaiboek gevoegd. 

Afvalplan 

Het afvalplan is in een afzonderlijk document vastgelegd en als bijlage bij het 
draaiboek gevoegd. 

Evaluatie 

Na afloop van de wedstrijd zal er een evaluatie plaatsvinden in de bestuurskamer voor 
de coördinatoren van de wedstrijd. Dit zal gebeuren onder leiding van de 
dienstdoende PCP. 
 
Aanwezig: 

PCP  

Chief Administration  

Algeheel coördinator Mark van der Mast 

Jury coördinator Yvonne Plaisant 

J & R  

CBMX  

 
De coördinatoren dienen 15 minuten na afloop van de wedstrijd bij de bestuurskamer 
aanwezig te zijn.  
 

Voorbespreking met coördinatoren 

In overleg met de dienstdoende PCP zal enkele weken voor de wedstrijd een 
voorbespreking plaatsvinden met alle coördinatoren. De voorbespreking met de PCP  
en alle wedstrijd coördinatoren van de UWTC zal in overleg met de PCP ……………. 
2022 plaatsvinden. 
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Medewerkers NK BMX 

Het overzicht van de dienstdoende officials, coördinatoren en medewerkers is in een 
afzonderlijk document vastgelegd  

Taakomschrijvingen 
 
Jury 
 
Procedure Inschrijving 
Inschrijving zal geschieden via Mijn KU 
 
Omroeper 
Bij het NK BMX is ee geluidsinstallatie aanwezig.  Deze bevat meerdere speakers om 
op alle plekken van het terrein de wedstrijdinformatie te kunnen horen.  Er zal max. 
75dB(A) geluid op de gevel van de aangrenzende woningen komen. 
De geluidsinstallatie wordt gebruikt voor sfeermuziek en de omroeper die verslag 
uitbrengt tijdens de wedstrijd. 
De omroeper beperkt zich tot het bekendmaken van zakelijke mededelingen, welke op 
de wedstrijd betrekking hebben.De omroeper is verplicht om mededelingen in het 
belang van de wedstrijd en/of UCI/KNWU om te roepen.  
Indien daartoe een verzoek wordt ingediend, zal hij tijdens de wedstrijd 
reclameboodschappen of sponsormededelingen verzorgen.  
De omroepers zullen tevens de prijsuitreiking (z.s.m. na einde wedstrijd) voor hun 
rekening nemen. 
 

EHBO/Rode Kruis 

De EHBO-ruimte is gesitueerd in de spinningruimte van het clubgebouw. Deze ruimte 
heeft een eigen ingang en is direct vanaf de openbare weg bereikbaar voor 
hulpdiensten. Vanaf de finishgebied worden zo nodig linten gespannen om een 
onbelemmerde overbrenging van gewonde rijders naar de EHBO-ruimte te 
garanderen.  
 
Tijdens alle trainingen en wedstrijden dienen er voldoende aantal EHBO-ers aanwezig 
te zijn.  
Een arts is aanwezig op zaterdag vanaf 14.00 uur en op zondag vanaf 08:00 uur. 
Vier EHBO-ers worden gestationeerd op het binnenterrein en vier EHBO-ers staan 
klaar voor afwisseling en assistentie of voor een EHBO-vraag vanuit de bezoekers. 
Trainingen en wedstrijden worden stilgelegd als er onvoldoende medische 
voorzieningen beschikbaar zijn. 
Indien een deelnemer, naar het oordeel van de arts, medisch gezien niet geschikt is 
om aan trainingen en/of wedstrijden deel te nemen, doet de arts hiervan mededeling 
aan de PCP, die op grond daarvan de betreffende deelnemer een startverbod voor het 
verdere verloop van de wedstrijd oplegt. 
Blijft na een valpartij de renner liggen, dan mag pas nadat een Rode Kruis/EHBO 
medewerker, dan wel arts daartoe toestemming heeft gegeven de renner worden 
verplaatst. 
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Wordt een renner afgevoerd ter behandeling door Rode Kruis/EHBO medewerker 
en/of arts wordt de wedstrijd voor dat moment stil gelegd en zal dan pas weer van 
start gaan, als het vereiste aantal Rode Kruis/EHBO medewerkers weer op de baan 
aanwezig is. Het Rode Kruis/EHBO dient daarom rekening te houden met het zo snel 
mogelijk weer innemen van hun posities, tenzij hun aanwezigheid bij de gevallen 
renner strikt noodzakelijk is. 
 
 

Catering 

Het cateringteam van de UWTC verzorgt de koffie, thee, frisdrank e.d. en lunchpakket 
voor de medewerkers en de verkoop aan de bezoekers. De medewerkers achter de 
bar zijn allen geïnstrueerd door een gediplomeerde medewerker Sociale Hygiëne. Er 
mogen nooit alcoholhoudende dranken worden verstrekt aan personen jonger dan 18 
jaar. Ook niet als ze de alcoholische drank voor hun vader of moeder halen.  
De medewerkers zorgen voor voldoende koffie en thee in het juryhok voor de jury en 
de officials en in de EHBO-ruimte voor de EHBO-ers. Baanmedewerkers hebben 
tijdens hun aflossing voldoende gelegenheid om zelf koffie of thee bij het clubhuis te 
halen. 
Na afloop van het evenement zorgt het cateringteam voor het opruimen en 
schoonmaken van het clubgebouw. 
 

 
Camping 

Aanmelden 
Aanmelden via de website UWTC.nl 
Na betaling is boeking definitief. 
Het campingreglement staat op de website en wordt na reservering per e-mail naar de 
campingasten toegezonden. 
 
Voorbereiding camping 
Op vrijdagmorgen om 08.00 uur wordt de camping ingericht. (zie tekening) 
Om 15.00 uur wordt de camping gebruiksklaar opgeleverd. 
 
Aankomst 
Bij aankomst om ontvangen de kampeerders nogmaals het campingreglement en een 
grote vuilniszak. De coördinator heeft aan de hand van de ontvangen reserveringen 
een indeling gemaakt en wijst de gasten hun kampeerplaats. 
Voor de medewerkers wordt er, afhankelijk van het aantal reserveringen, ruimte 
gereserveerd of op de camping, of langs het wielerparcours. Medewerkers kamperen 
gratis.  
 
De camping wordt op zondagavond, na de wedstrijd, ontruimd en ontdaan van 
zwerfvuil. 
 
Scooters/brommers mogen niet op het campingterrein/dan wel crossterrein.  
 
Aggregaten mogen van 20.00 uur tot 07.00 uur niet draaien. 

 

https://3nc-bmx-uithoorn.nl/
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Entrée 

De penningmeester zorgt voor een mobiel pinapparaat, een geldkistje met voldoende 
wisselgeld en een lijst met medewerkers en andere genodigden. 
 
Op zondag is de kassa open vanaf 07.30 uur.  
 
De toegangscontroleurs controleren of rijders en bezoekers op dragen van polsbandje. 
En nemen de gezondheidsverklaringen in 
 
Medewerkers hebben gratis toegang op vertoon van hun uitnodigingbrief of 
medewerkersbadge. 
VIP’s hebben gratis toegang op vertoon van hun toegangskaart. 
Gratis toegang voor OTBMX/CBMX/HB/J&R. 
 
 


