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Nederlands Kampioenschap BMX  

3 juli 2022 

 

 

 
Inleiding 
 

De wedstrijd, dat wil zeggen vanaf de start van de trainingen op zaterdagmiddag 2 juli  om 13.00 uur tot 

20.00 uur en op zondag 3 juli van 08.00 uur tot circa 16.00 uur, wordt verreden onder auspiciën van de 

KNWU. De training op vrijdag avond valt onder veratnwoording van UWTC en is geen onderdeel van 

de wedstrijd. 

 

Het namens de KNWU dienstdoende officialsteam is belast met de algehele leiding van de wedstrijd en 

alle wedstrijdtechnische zaken daaromtrent. De UWTC en/of het organisatieteam NL-BMX van de 

UWTC draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. 

 

Dit veiligheidsplan beschrijft de maatregelen die wij als organisator zelf nemen om de veiligheid van 

de deelnemers en de bezoekers zoveel als mogelijk te garanderen. Hulpdiensten kunnen te allen tijde 

interveniëren, mocht blijken dat de genomen veiligheidsmaatregelen niet voldoende zijn. In dat geval 

worden de aanwijzingen van de ambtenaren van politie, brandweer, GHOR en eventuele Officier van 

Dienst Bevolkingszorg opgevolgd.  
  



VEILIGHEIDSPLAN 
 

VERSIENUMMER: 1.0      

D.D.: 31 mei 2021 

 

Beschrijving van het evenement 

1.1 Algemene gegevens 

1. Gegevens evenement 

Naam evenement NKL BMX  

Datum evenement Zaterdag 2 juli 2022, training 

Zondag 3 juli  2022, wedstrijd 

Tijdsduur evenement Zaterdag 2 juli van 13.00 – 20:00 uur 

Zondag 3 juli van 08.00- ca 16.00 uur 

Locatie evenement BMX-baan, Randhoornweg 90, Uithoorn 

 

Korte omschrijving evenement Nederlands Kampioenschap BMX- 

wedstrijd voor de wedstrijdklassen junior en elite en 

alle chalange klassen (jeugd en amateurs) voor 

rijders uit Nederland 

 

Doelgroep evenement BMX-rijders uit Nederland die in het bezit zijn van 

een nationale licentie uitgegeven door de KNWU. 

Verwacht bezoekersaantal evenement Vrijdag 1 juli  2022 

19.00-21.15 100-200 rijders en begeleiding 

 

Zaterdag 2 juli 2022 

13.00-20.00: 350- 500 rijders en begeleiding 

 

Zondag 3 juli 2022 

08.00-16.00: circa 500 rijders + ca 1000 ouders/ 

bezoekers. Aantal loopt in de ochtend op. Rond 

start races om 11.00 tot ca 14.00 zal piek in 

aantalrijders en bezoekers liggen (10 tot 1300) Na 

14.00 neemt aantal af door vertrek van rijders die 

zijn uitgefietst (uitgeschakeld) 

 

 

2. Gegevens contactpersoon tijdens het evenement 

Naam contactpersonen Mark van der Mast (algeheel coördinator) 

Erik Schekkerman (coördinator medewerkers) 

 

Telefoonnummer contactpersoon 06 – 51849472 (Mark) 

06 – 52765615 (Erik) 

Email contactpersoon info@bmx-uithoorn.nl 

erik@schekkerman-wilnis.nl 

 

1.2  

  



1.3 Programma 

 
TIJDSCHEMA 
 
Vrijdag 1 juli: 
15.00 uur – 21:00 uur  Ontvangst gasten camping. 

19.00 uur - 19.45 uur  Training alle klassen t/m 12 jaar 

19:45 uur – 20:45 uur  Training alle klassen 13 jaar en ouder, Cruisers, Women Junior/Elite,  

20.45 uur - 21.15 uur Pro sectie training Men Junior/Elite 

 
Zaterdag 2 juli: 
10.00 uur - 20.00 uur  Ontvangst gasten camping. 

13.00 uur - 15.40 uur Starthektraining Challenge rijders en Women Junior/Elite 

15.40 uur - 16:15 uur Pro sectie training Men Junior/Elite 

18.30 uur - 20.00 uur Training voor alle rijders. 

 
Zondag 3 juli  
08.15 uur - 10.45 uur Training alle rijders in groepen per klassen. 

11.00 uur Aanvang wedstrijd, moto’s alle klassen 

Aansluitend ¼, ½ en finaleritten 

Aansluitend Prijsuitreiking 

Alle tijden zijn streeftijden  



Risico-inventarisatie 
 

 

 

 

Het aanwezige publiek staat niet bloot gesteld aan bijzondere risico’s. Mocht een bezoeker onwel raken of 

anderszinds gekwetst raken, bijvoorbeeld door een struikeling, zal het EHBO-team de gevraagde hulp 

verlenen. 

 

EHBO-post 

De EHBO-post is gesitueerd in de spinningruimte van het clubgebouw. Deze ruimte heeft een eigen ingang 

en is direct vanaf de openbare weg bereikbaar voor hulpdiensten. De ruimte wordt door Stichting 

Sportdokters.nl ingericht als zogenaamde ALS-ruimte. In ieder geval is aanwezig een onderzoekstafel, 

brancard, een schepbrancard en een devribilator. De EHBO-vereniging beschikt zelf over de benodigde 

verbandmiddelen. Verdere instructie is opgenomen in de bijgvoegde bijlage Medische zorg. 

 

Alcohol en verdovende middelen 

Aan officials, medewerkers en rijders is het gebruik van alcoholische dranken en verdovende middelen niet 

toegestaan. Rijders vallen onder de doping-controle. Problemen door alcohol- of drugsgebruik is niet 

waarschijnlijk. 

 

Brandgevaar 

De mogelijkheid van brandgevaar zijn de camping en het clubhuis. Aangezien het clubhuis geen 

gasaansluiting heeft en het verboden is om te roken op het gehele wedstrijdterrein, is het brandgevaar voor 

het clubhuis laag. Het grootste risico is brand in een kampeermiddel van een bezoeker door mogelijk een 

gaslek. In het campingreglement is opgenomen dat bij ieder kampeermiddel een goedgekeurde 

brandblusser verplicht is. 

 

 

 

 

 

DATUM TIJD ACTIVITEIT MAX. AANTAL 

GELIJKTIJDIGE 

DEELNEMERS 

BEZOEKERS  

PIEK + TIJDSTIP 

VAN PIEK 

REALISTISCHE 

RISICO’S 

                                   MAATREGELEN 

 

 TER VOORKOMING                                

GENEESKUNDIGE  INZET 

1-7-2022 19.00-21.30 u BMX-training  8 per start 100-200 Valpartij 

deelnemer 

 

Controle 

veiligheidsuitrust

ingrijders (juiste 

kleding, helm, 

hanschoenen) 

EHBO: 4 direct 

langs de baan, 1 

stand/by voor 

assistentie en 

afwisseling 

EHBO-post: 1 

2-7-2022 15.00-20.00 BMX-training in 

verschillende 

(leeftijds) 

blokken 

8 per start 600-700 idem idem EHBO: 4 direct 

langs de baan, 4 

stand/by voor 

assistentie en 

afwisseling 

EHBO-post: 1 

Arts, 1 

verpleegkundige 

3-7-2022 08.00-16.00 u Wedstrijd alle 

klassen 

(training/warmi

ng-up tot 10.45 

uur) 

8 per start 1300  (11.00-

14.00) 

idem idem EHBO: 4 direct 

langs de baan, 4 

stand/by voor 

assistentie en 

afwisseling 

EHBO-post: 1 

Arts, 1 

verpleegkundige 

  



 

 

 

Overzicht locatie    
 

 
 

 

 

Terreinindeling met nooduitgangen  



 

Organisatie 

Doel calamiteitenorganisatie 

Door het opzetten van een calamiteitenorganisatie wordt beoogd de direct nadelige gevolgen voor 

bezoekers, medewerkers van en eventuele deelnemers aan een evenement van een 

calamiteit/incident zoveel mogelijk te beperken. 

Gegevens calamiteitenorganisatie 

Naam Functie Telefoonnummer 

Mark van der Mast Algeheel coördinator UWTC 
 

06-51849472 

Erik Schekkerman 
 

Coördinator medewerkers UWTC 06-52765615 

Alice van Zanten 
 

Coördinator EHBO  06-21593770 

Petra Mastenbroek 
 

Coördinator public relations/media 06-53698077 

 Politie/Brandweer/GHOR 
 

112 

Wilbert Kerhof (KNWU) 
 

Wedstrijdleiding vanuit de KNWU is 
voorzitter van het commissairepanel 
(PCP) 

 

 

Taken en instructies calamiteitenorganisatie 

De coördinatie en aansturing van alle medewerkers en vrijwilligers op het gebied van veiligheid wordt 

gedaan door het calamiteitenteam.  

 

Taken: 

Algeheel coördinator: Algehele coördinatie van het evenement. Voorzitter van het 

calamiteitenteam. 

Coördinator medewerkers:  Belast met instructie/aansturing medewerkers van het evenement. 

Coördinator EHBO: Geeft organisatorische en medische sturing aan het EHBO-team. 

Coördinator public relations: Draagt zorg voor informatieverstrekking naar VIPS en genodigden e.d. 

Wedstrijdleiding (PCP): Is voorzitter van het commissairepanel en uit dien hoofde 

verantwoordelijk voor alle wedstrijd technische aspecten, waaronder het 

al dan niet uitstellen, onderbreken of aflassen van de wedstrijd indien 

de weersomstandigheden of ander van buitenaf komend onheil daar 

aanleiding toe geven. 

 

Alarmering: 

Wedstrijdongevallen worden door de baancommissarissen (baanmedewerkers) via portofoon en 

opsteken gele vlag gemeld aan de wedstrijdleiding en EHBO. Zolang de gele vlag wordt opgehouden, 

wordt de volgende race niet gestart. 

Afhankelijk van de ernst van het ongeval kan de dienstdoende arts besluiten om spoedeisende hulp 

(ambulance) te laten komen. De coördinator EHBO zal dan via 112 hulp inroepen. 

 

In geval van accuut noodweer kan de wedstrijdleiding (commissaire panel) de wedstrijd stil leggen, 

uitstellen en/of eventueel aflassen. Het aflassen gebeurt in overleg met de aanwezige 

vertegenwoordigers van de KNWU en wordt door de PCP direct met de omroeper en de algeheel 

coördinator gecommuniceerd. De omroeper zal vervolgens het aanwezige publiek informeren. 

 

Evacutie 

In geval van evacuatie worden de aanwezige rijders en bezoekers door aangewezen medwerkers via 
de op het overzicht aangegeven vluchtroutes naar de verzamelplaatsen (terrein Legmeervogels en 
parkeerplaats) gewezen.  



Herkenbaarheid 

De meewerkers van he evnement zijn als volgt herkenbaar: 

 

Functie Kleding 

Wedstrijdleiding Door UCI voorgeschreven uitfit  

 

EHBO Beschikt over eigen kleding met 

EHBO opdruk 

Baanmedewerkers 

 

Groen shirt met daaroverheen een 

oranje hes zonder opdruk 

Verkeersregelaars 

 

Oranje hes met opdruk 

verkeersregelaar 

Overige medewerkers 

 

Groen shirt met opdruk “Crew” 

 

 

 

Communicatie 

Communicatie intern 

De communicatie intern verloopt zoveel mogelijk via portofoons. In geval van disfunctioneren kan 

gebruik gemaakt worden van de mobiele telefoons of van de omroeper van de wedstrijd. In geval van 

een ernsige calamiteit is het verzamelpunt de finishlijn bij de jury-unit. 

Briefing 

Om alle betrokken personen bij de calamiteitenorganisatie1 op de hoogte te brengen van de werkwijze 

omtrent communicatie en inzet wordt een briefing georganiseerd. Deze briefing vindt aan het begin 

van de inzet van de medewerkers plaats. Relevante informatie wordt uitgewisseld en vragen 

beantwoord. Aan het einde van het evenement/de dag (bij meerdaagse evenementen) wordt een 

nabespreking gehouden, zodat men kan leren van de opgedane ervaringen.  

Communicatie naar omwonenden 

De vereniging maakt het evenement bekend bij bewoners en bedrijven die mogelijk hinder kunnen 

ondervinden van het evenement. De direct omwonenden krijgen een bewonersbrief van de 

organisatie. In deze brief staat de informatie over de aard en duur van het evenement, het gebruik van 

het evenemententerrein en de parkeerplaats, de manier waarop wij de overlast proberen te beperken, 

een e-mailadres voor eventuele vragen of opmerkingen danwel om een klacht in te dienen. Daarnaast 

zal het telefoonnummer worden vermeld om eventuele acute klachten tijdens het evenement te 

melden. 
 

 
 

 
1 O.a. vrijwilligers, EHBO-ers, enz. 


