
BMX wedstrijden voor beginners.  

 

Wat is de bedoeling? De rijders plaatst zich aan de hand van 3 of 4 manches voor de 

finales. Minimaal top 3 of 4 notering per gereden manche om verder te komen.  

Welke wedstrijden zijn geschikt om mee te beginnen? De wedstrijden van het NFF zijn 

leuke wedstrijden om te rijden. Regiowedstrijden, Noordcup, DKON en Herfstbokaal zijn de 

meest geschikte wedstrijden. Een tikje hoger van niveau zijn de Provinciale 

kampioenschappen.  

Hoe geef ik me op voor de NFF wedstrijden? Regiowedstrijden, Noordcup en 

Herfstbokaal werken met inschrijving ter plekke op de baan. DKON en Provinciale 

kampioenschappen werken met voorinschrijving. Het secretariaat geeft aan wanneer de 

inschrijving is geopend en gaat sluiten. Opgeven voor de Pk wedstrijd en DKON doe je bij 

het secretariaat. 

Hoeveel BMX-bonden zijn er? Dat zijn er 2. Het NFF en de KNWU. Als je lid bent van de 

Fivelcrossers ben je automatisch ook lid van het NFF en heb je een basislicentie van de 

KNWU 

Heb ik ook een startnummer nodig? Ja die is nodig. Van het NFF krijg je een rijnummer 

toegewezen als je lid wordt van de Fivelcrossers. Je moet zelf zorgen voor een nummerplaat 

op het stuur én voor zijbordjes aan het fietsframe. Er zijn verschillende leveranciers bij wie je 

dit kan laten maken. Je kunt ook blanco bordjes kopen en zelf nummers plakken. Met dit 

rijnummer kan je alle NFF wedstrijden rijden. 

Kan ik met een NFF startnummer ook een KNWU wedstrijd rijden? Nee dat kan niet. Wil 

je KNWU wedstrijden rijden? Dan kun je met behulp van je KNWU bondsnummer op 

MijnKNWU.nl een stuurbordnummer aanvragen. Je kunt dan Afdelings 

kampioenswedstrijden rijden. Voor Topcompetitie wedstrijden ben je een stuurbord én 

licentie nodig. Daar zijn kosten aan verbonden. Die zijn voor de rijder zelf. 

Welke KNWU wedstrijden zijn er allemaal? Je hebt de Afdelings 

kampioenschapswedstrijden (regio Noord Oost), Topcompetitie en de internationale 

wedstrijden zoals de 3-Nationscup, NK, EK en WK bmx. Dit zijn allemaal wedstrijden die een 

hoger niveau hebben dan de NFF wedstrijden.  

Hoe geef ik me op voor de KNWU wedstrijden? De AK wedstrijden en TC wedstrijden 

werken met een inschrijving op de dag zelf. Je neemt je KNWU pas mee om je in te schrijven 

op de baan. De KNWU heeft als voordeel dat je veel zaken zelf kunt regelen wat licenties 

betreft. Ook de eventuele voorinschrijvingen kunnen zelf worden uitgevoerd. Het secretariaat 

van de Fivelcrossers deelt alleen informatie vanuit de KNWU aan de KNWU rijders van de 

club.  

Hoe weet ik wanneer al die NFF en KNWU wedstrijden gehouden worden? De 

wedstrijdkalenders van beide bonden staan op onze website. Op de site van het NFF 

NoordOost en de KNWU staan deze uiteraard ook. Het is raadzaam zelf de wedstrijddatums 

in de gaten te houden.  

 

 

 


